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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Miercuri, 26 martie, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a 
avut Ioc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
rezultatele alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională și consiliile 
populare, precum și unele probleme or
ganizatorice privind constituirea Marii 
Adunări Naționale, a Consiliului de Stat 
și a guvernului și a adoptat hotărîri în 
acest sens, stabilind ca ele să fie supuse 
aprobării plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat, de 
asemenea, raportul privind evoluția pre
țurilor și tarifelor în anul 1979. Anul tre
cut, indicele prețurilor cu amănuntul și al 
tarifelor a fost, față de 1975, de 5,7 la 
sută, ceea ce a permis realizarea preve
derilor de creștere a puterii de cumpă
rare și a nivelului de trai al populației. în 
comerțul de stat, prețurile au crescut cu 
4,4—5 la sută, față de 6 la sută, cît se sta
bilise pentru întregul cincinal. In ce pri
vește serviciile, Creșterile de prețuri au în
registrat, față de anul 1975, un procent 
de circa 14 la sută. După cum se știe, 
pentru a nu se influența creșterea plani
ficată a retribuției și pensiei reale, au fost 
introduse compensații bănești pentru per
sonalul muncitor și pensionari. în anul 
1979, prețurile de producție și de livrare în 
industrie au reprezentat, față de 1975, 
97,5 la sută, respectiv 95,1 la sută. In an
samblu, datorită dinamismului dezvoltării 
economiei naționale și politicii economice 
o partidului, s-au asigurat stabilitatea pre
țurilor, o circulație bănească sănătoasă, 
ridicarea continuă a nivelului de trai al 
poporului.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri care să asigure și. în viitor evolu
ția prețurilor în limitele planificate, astfel 
ca succesele obținute în dezvoltarea eco
nomiei naționale să determine în conti
nuare creșterea nivelului de trai al între
gului popor. S-a cerut ministerelor, celor
lalte organe centrale, întreprinderilor, 
o' iliilor populare să acționeze cu toată 
’ tfatea pentru reducerea cheltuielilor 
de producție, îndeosebi a celor materiale 
și de energie — calea sigură a sporirii 
eficienței economice și ieftinirii produse
lor. Au fost fixate, de asemenea, sarcini 
privind producerea și livrarea la fondul 
pieței a bunurilor de consum în volumul 
și structura solicitate de populație, la o 
calitate cît mai înaltă, precum și dezvol
tarea și îmbunătățirea serviciilor prestate. 
S-a stabilit să se exercite un control tot 
mai riguros asupra modului de stabilire 
și aplicare a prețurilor în economie. Co
mitetul Politic Executiv a indicat ministe
relor, celorlalte organizații centrale de

stat să asigure o mai bună corelare între 
cheltuielile de producție și prețuri, stabi- 
lindu-se un raport cît mai just, științific 
determinat, în întreaga economie, menit 
să stimuleze eforturile pentru o nouă ca
litate, sporirea rentabilității, creșterea 
productivității muncii, valorificarea supe
rioară a tuturor resurselor, în vederea în
făptuirii consecvente a politicii partidului 
de ridicare a nivelului de trai al întregu
lui popor.

' . *
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială pe care a efec
tuat-o în țara noastră, în perioada 17—20 
martie 1980, general de corp de armată 
Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za 
Banga, președinte fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președintele Repu
blicii Zair.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
deplina aprobare față de rezultatele po
zitive ale noului dialog româno-zairez la 
nivel înalt, care se înscrie ca un moment 
de seamă în evoluția ascendentă și rod
nică a relațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Mobutu 
Șese Seko, desfășurate într-o atmosferă 
de prietenie, înțelegere și respect reci
proc, care au relevat hotărîrea comună 
de a conferi dimensiuni mai largi și un 
conținut mai bogat raporturilor româno- 
zaireze, de a impulsiona și dinamiza mai 
puternic colaborarea pe planuri multiple, 
în interesul și spre binele țărilor și popoa
relor noastre, al cauzei generale a destin
derii, cooperării și păcii în lume. Această 
hotărîre de a dezvolta și aprofunda con
lucrarea dintre România și Zair își găsește 
o pregnantă expresie în înțelegerile sta
bilite de cei doi șefi de stat, în documen
tele încheiate la București.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat, 
în acest sens, importanța și semnificația 
deosebită a Tratatului de prietenie și co
laborare între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Zair, semnat de cei doi 
președinți, care reafirmă voința țărilor 
noastre de a extinde și adînci conlu
crarea, de a se călăuzi, și în viitor, in re
lațiile dintre ele, ca și cu alte state, după 
principiile deplinei egalități în drepturi și 
avantajului reciproc, respectării indepen
denței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne.

Totodată, a fost relevată însemnătatea 
măsurilor convenite de cei doi președinți 
în sfera relațiilor economice, care desphid 
perspective favorabile schimburilor co
merciale, cooperării româno-zaireze, ea 
urmînd să se dezvolte, sub diferite forme, 
cît mai eficiente, în domeniile minier,

agricol, industrial, forestier și al transpor
turilor. A fost manifestat, de asemenea, 
interesul ambelor părți de a spori contac
tele pe linia științei, culturii, învățămîntu- 

, lui, în alte sectoare de activitate, de a 
adînci cunoașterea reciprocă a valorilor 
materiale și spirituale create de cele două 
popoare, în vederea unei mai strînse înțe
legeri și apropieri dintre ele.

Comitetul Politic Executiv a reliefat, în 
același timp, importanța schimbului de 
păreri între cei doi președinți în probleme 
actuale ale vieții internaționale, care au 
scos în evidență convergența de opinii 
in domenii esențiale ale politicii mondiale.

O deosebită însemnătate au aprecierile 
celor doi președinți cu privire la necesi
tatea de a se face totul pentru a se opri 
înrăutățirea în continuare a situației in
ternaționale, de a se acționa pentru re
luarea și dezvoltarea politicii de destin
dere, care să se bazeze pe egalitatea în 
drepturi, pe respectarea fermă a inde
pendenței și suveranității naționale a fie
cărui popor, a dreptului său sacru de a-și 
hotărî în mod liber soarta, pe eliminarea 
din raporturile dintre state a forței, a 
amenințării cp folosirea forței, pe neames
tec în treburile interne.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
profunda satisfacție față de hotărîrea ce
lor două țări de a conlucra activ pe plan 
extern, de a sprijini în continuare lupta 
popoarelor împotriva politicii colonialiste 
și neocolonialiste, a oricăror forme de 
dominație și asuprire, de a-și aduce con
tribuția la lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice mon
diale, la reglementarea prin mijloace 
pașnice a stărilor de încordare și con
flict, a tuturor problemelor litigioase din
tre state, la realizarea dezarmării, și în 
primul rînd a dezarmării nucleare, la so
luționarea constructivă a problemelor 
complexe ce confruntă omenirea, la 
crearea unui climat de pace, securitate și 
cooperare în Europa, în Africa și în 
întreaga lume, la înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și progres ale 
tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate documentele, înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejui 
vizitei, al convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese Seko 
și a stabilit măsurile necesare pentru în
făptuirea, în bune condiții, a obiectivelor 
de colaborare și cooperare prevăzute, 
pentru amplificarea continuă a relațiilor 
româno-zaireze, corespunzător aspirațiiloi 
celor două popoare și sentimentelor de 
prietenie și solidaritate care le unesc.

k
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 

asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Pămintul este o mare avuție a țării, este bunul cel 
mai de preț al agriculturii. Evidențiind din nou ne
cesitatea de a se folosi judicios întregul fond fun
ciar, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din luna februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că trebuie acționat cu toată hotărirea pen
tru insămințarea și cultivarea pămintului pină la ul
timul metru pătrat, in unitățile agricole, în curțile ce
tățenilor de la sale și orașe, pe terenurile virane din 
localitățile urbane, pentru a se obține producții agri
cole sporite.

Necesitatea bunel gospodăriri șl folosirii integrale 
a pămintului este impusă de faptul că acesta este 
limitat ca întindere : în țara noastră, la fiecare lo
cuitor revin, în medie, 0,45 hectare teren arabil, suprafață 
care, pe măsura creșterii populației, se va diminua.

Calculele arată că, în condițiile țării noastre, pro
dusele obținute de pe un hectar de teren agricol 
hrănesc, în medie, trei oameni. Cu atit mai mult se 
impune să cultivăm pămintul pină la ultima palmă, 
întrucît de aceasta depind sporirea recoltelor, creșterea 
bunăstării noastre, a tuturor.

Și tocmai acum este momentul ca organele și or
ganizațiile de partid, consiliile populare, organele agri
cole și consiliile unice agroindustriale să acționeze 
energic pentru punerea in valoare a tuturor terenu
rilor din unitățile agricole și din gospodăriile popu
lației, să ia măsuri pentru insămințarea și cultivarea 
lor în totalitate. Problema folosirii integrale a pămîn- 
tului trebuie să constituie acum, in perioada însămîn- 
țărilor, obiectivul unor preocupări stăruitoare, de zi 
cu zi, al unor acțiuni de masă bine organizate, la care 
să participe masele largi, locuitorii de la sate și orașe.

BACĂU:

Multe exemple de buni gospodari
Deși prin părțile Bacăului iarna 

întîrzie încă, la ferma Vultureni a 
I.A.S. Traian, undeva pe valea pi- 
rîului Berheci. oameni și mașini 
lucrează . de zor. Se defrișează ar
boret și tufăriș, se curată terenul 
de cioate, se nivelează pămintul. 
Din urmă o draglină sapă canale 
pentru scurgerea apei. Printre cei 
prezenți. ing. Corneliu Brudiu, di

rectorul unității. A venit să condu
că personal lucrările. „Vrem ca in. 
primăvară să cultivăm acest pă- 
mint cu porumb — ne spunea di
rectorul. Deși n-a rodit niciodată, 
sperăm la o producție bună. Pină < 
acum au'fost pregătite 12 hectare, 
iar celelalte 18 vor fi gata pină la 
declanșarea campaniei de însămin- 
țări“. Directorul întreprinderii ne-a

informat că suprafețe însemnate 
de pămînt care n-au f6st cultivate 
niciodată au fost identificate și 
pregătite pentru semănat și la fer
mele Călugăreni și Benești. Ca ur
mare. anul acesta, suprafața agri
colă a I.A.S. Traian va crește cu 
aproape 60 ha de pămint. Un fapt 
demn de toată lauda.

De altminteri, cultivarea fiecărui 
petic de teren, folosirea cît mai judi
cioasă și mai eficientă a pămintului

Gheorqhe BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a HI-a)

Angajare revoluționară, participare 
activă a tineretului la înfăptuirea 

istoricelor hotărîri ale celui 
de-al Xll-lea Congres al partidului

Nicu CEAUȘESCU 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist

te politică și socială pe care le au tn 
societatea noastră socialistă.

Realizările remarcabile obținute de 
întregul nostru popor, sub condu
cerea partidului, obiectivele mobili
zatoare de muncă și creație stabilite 
de Congresul al Xll-lea, ce deschid 
noi perspective devenirii socialiste a 
patriei, determină rolul și locul tine
rei generații în efortul creator al 
poporului, jalonează răspunderile de
osebite ale Uniunii Tineretului Comu
nist în procesul edificării multilatera
le a României contemporane. Tinere
tul, generația care se identifică ple
nar cu viitorul, dar care este puternic 
legată de toate înfăptuirile prezentu
lui, se bucură de grija deosebită a

--------------------------------------------------T- IERI,
La Făgăraș

ÎN ȚARĂ —————
Pe platforma petrochimică Teleajen

A început montarea utilajelor pentru fabricarea 
de table placate - o premieră a industriei noastre

Pentru realizarea utilajelor și in
stalațiilor care funcționează în me
dii corozive, la temperaturi și pre
siuni inalte în industria chimică și 
în alte ramuri, industria noastră 
utilizează anual mii de tone de 
table placate cu materiale din im
port. Un colectiv de specialiști de 
la Combinatul chimic din Făgăraș, 
format din inginerii Teodor Șuteu, 
Aurel Simoneti, Ladislau Scharer 
și Vasile Sfîrlea, și-a propus să 
realizeze aceste materiale în țară.

— Pentru aceasta — ne-a decla
rat ing. Teodor Șuteu — au fost 
necesare îndelungi studii, cerce
tări și încercări, incepind cu faza 
de laborator și pilot și continuind 
cu cea experimentală'și semiindus-

trială. Pînă la urmă, am găsit so
luții originale și am reușit să sta
bilim nu numai tehnologia optimă 
de placare cu ajutorul exploziei — 
o tehnologie unică in felul ei — 
dar și să creăm condițiile necesare 
aplicării ei. Supuse tuturor probe
lor, primele table placate prin ex
plozie s-au comportat bine. Pe baza 
acestor rezultate, s-a aprobat și se 
află în curs de execuție o unitate 
industrială care va produce aseme
nea table.

Ieri, 26 martie, in noua unitate 
a început montajul primelor utila
je. urmind ca în viitor necesitățile 
economiei naționale de table pla
cate să poată fi acoperite integral 
în țară. (Nicolae Mocanu).

în județul Mehedinți

S-a încheiat plantarea legumelor timpurii
Tn ciuda timpului care se menține 

instabil, lucrătorii ogoarelor mehe- 
dintene continuă lucrările de se
zon Astfel. în cursul zilei de ieri, 
26 martie. în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Obirșia de 
Cimp. Gruia. Recea. Vînju Mare și 
Devesel mii de oameni au lucrat 
Ia insămințarea și/ plantarea legu

melor timpurii. Ca urmare, aseară 
în județ s-au încheiat aceste lu
crări pe întreaga suprafață de 1 190 
hectare . prevăzute in plan din 
care 235 .hectare rădăcinoase. 55 
hectare mazăre păstăi. 653 hectare 
ceapă. 44 hectare usturoi, 195 hec
tare varză timpurie și alte legume. 
(Virgiliu Tătaru).

Instalația de hidrofinare petrol-motorina 
a intrat in funcțiune

Ieri, 26 martie, pe platforma in
dustrială Teleajen. o nouă instala
ție — cea de hidrofinare petrol- 
motorină — a început să producă. 
Este cel de-al optulea obiectiv din 
prima etapă de dezvoltare a Com
binatului petrochimic Teleajen și 
are o importantă deosebită în asi
gurarea unei calități superioare a 
carburanților prin indepărtarfea con
ținutului de sulf. Acesta, la rîndul 
lui, se valorifică intr-o altă insta
lație. aflată în probe tehnologice 
pe aceeași platformă industrială.

— Noul obiectiv — ne-a spus in
ginerul Petre Vîlcu, directorul uni
tății — are o capacitate anuală de 
prelucrare de 1 000 000 tone materie 
primă. Toate operațiile sînt auto
matizate. întregul flux de producție 
este asigurat intr-un schimb de nu
mai trei operatori și un maistru. 
Atit tehnologia de fabricație, cit și 
proiectarea au fost realizate de co
lectivul Institutului de cercetări, 
inginerie tehnologică, proiectări ra
finării Ploiești. Instalația a fost 
construită de T.C.I. Ploiești și de 
alte șantiere aparținînd Ministeru
lui Construcțiilor Industriale. Ma
joritatea utilajelor — unele de mare 
complexitate tehnică și in premieră, 
cum sînt compresoareie de hidrogen 
— au fost fabricate in tară, la uni
tăți de profil. (Constantin Căprar u).
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Fotografie trimisă ieri de co
respondentul „Scînteii" pen

tru județul Prahova

într-o etapă de puternică eferves
centă politică, bogată în mari înfăp
tuiri, ciad întregul nostru popor a 
trecut la realizarea grandiosului pro
gram de construcție a prezentului și 
viitorului patriei, adoptat de cel de-al 
Xll-lea Congres al partidului, tine
retul României socialiste, organizația 
sa revoluționară întîmpină ou rezul
tate deosebite în muncă, la învăță
tură, in toate domeniile de activitate 
forumul tinerei generații — care va 
reuni, în perioada 5—7 mai a.c., Con
gresul al XI-lea al U.T.C.. Conferin
ța a XII-a a U.A.S.C.R. și oea de-a 
IV-a Conferință a Organizației Pio
nierilor. Pregătirile tn vederea aces
tui important eveniment se constituie 
într-o perioadă de maximă intensifi
care a activității Uniunii Tineretului 
Comunist, de' unire a eforturilor tu
turor tinerilor pentru ca. împreună 
cu toți oamdnil muncii, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid, să-si spo
rească substanțial 
contribuția la în
făptuirea neabă
tută a Programu
lui făuririi socie
tății socialiste x 
multilateral dez
voltate si Înaintă
rii României spre 
comunism. să-și 
dovedească pre
zența nemijlocită “ 
tn întreaga viată 
economică, . politică șl socială a tării.

Uniunea Tineretului Comunist reu
nește in rîndurile sale peste 3 200 000 
tineri muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi, studenți, militari, fără deose
bire de naționalitate, animați de do
rința fierbinte.de a participa în pri
mele rinduri ale tinerei generații, 
alături de întregul popor, la edifi
carea operei de construire a socialis
mului și comunismului in patria 
noastră.

Creșterea răspunderilor Uniunii 
Tineretului Comunist in întreaga 
activitate economică, politică și so
cială, în consens cu mutațiile care au 
loc in societatea noastră și, îndeosebi, 
cu definirea tinerei generații in Pro
gramul partidului — ca fiind o pu
ternică forță socială, viitorul însuși 
al națiunii noastre socialiste — con
feră organelor și organizațiilor U.T.C. 
și A.S.C. îndatorirea de a-și asuma 
răspunderi directe in înfăptuirea 
obiectivului fundamental stabilit de 
Congresul al Xll-lea al P.C.R. : con
tinuarea pe o treaptă superioară a 
îndeplinirii Programului partidului, 
creșterea in ritm susținut a econo
miei naționale, afirmarea cu. putere 
a revoluției tehnico-științifice in 
toate domeniile, trecerea la o nouă 
calitate a întregii activități economi- 
co-sociale. In vederea realizării sar
cinilor ce revin tinerei generații, 
Uniunea Tineretului Comunist, toa
te organele și organizațiile U.T.C., 
incepind de la Comitetul Central, 
acționează cu hotărîre și energie, sub 
conducerea partidului, pentru a pro
mova în întreaga lor activitate, tn 
stilul de muncă forme și metode noi, 
revoluționare și eficiente, astfel In
cit fiecare organizație să devină un 
colectiv militant, combativ, capabil 
să mobilizeze toți tinerii la realizarea 
îndatoririlor de mare responsabilita-

în întîmpinarea unui important eveniment 
din viața socială și politică a țării 

— forumul tinerei generații

partidului, a statului, a întregii noas
tre societăți. Tinerii patriei noastre, 
români, maghiari, germani sau de 
alte naționalități, au astăzi asigurate 
nelimitate posibilități de a învăța, de 
a se pregăti pentru muncă si viată, 
de afirmare creatoare în toate dome
niile de activitate ; au garantate 
locuri de muncă, șanse de promovare, 
de integrare activă în viata sheială. 
Ei sînt primii beneficiari a tot ceea 
ce se face in patria noastră pentru 
creșterea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor. Totodată, partidul manifestă 
o preocupare susținută* pentru con
tinua perfecționare a activității po
litico-educative desfășurate de orga
nizația revoluționară a tineretului, 
pentru consolidarea el politico-orga- 
nizatorică, pentru .crearea unui cadru 
de muncă, de acțiune in care tinerii 
să-și .valorifice plenar toate resursele 
creatoare. Generația noastră, educată 
și formată în temeiul înaltelor valori 
ale spiritului revoluționar, înțelege 
să răspundă prin fapte dragostei, în
crederii și grijii de care se bucură 
din partea partidului, a tntregului 
popor. Se poate afirma cu îndreptă
țită mîndrie că tn mărețele realizări 
ale construcției socialiste din țara 
noastră sînt Incorporate eforturile, 
talentul și capacitatea tineretului pa
triei, a organizației sale revoluționare, 

.care au răspuns întotdeauna „pre
zent" Ia chemările partidului.

Un moment de o deosebită tmpor- ■ 
tantă în pregătirea forumului tinerei 
generații il constituie organizarea și 
desfășurarea adunărilor si conferin
țelor de dare de seamă și alegeri. în 
prezent au deja loc conferințele oră
șenești și municipale ale U.T.C. și se 
pregătesc conferințele județene. In ca
drul dezbaterilor, desfășurate intr-o 
atmosferă insuflețitoare, de profundă 
angajare patriotică, revoluționară, s-a

reliefat cu deosebire faptul că între
gul tineret al patriei își exprimă ade
ziunea deplină față de, hotăririla 
adoptate de Congresul al Xll-lea al 
partidului și dă glas angajamentului 
său ferm de a face totul pentru a 
înfăptui în mod exemplar obiecti
vele și sarcinile ce-i revin. Sem
nificativ este faptul că în toate adu
nările și conferințele tinerii propun 
și hotărăsc inițierea unor acțiuni 
concrete în vederea îndeplinirii obiec
tivelor Congresului al Xll-lea al 
P.C.R. Dezbaterile din cadrul adu
nărilor și conferințelor de dare de 
seamă și alegeri relevă o puternică 
angajare a tuturor tinerilor la înde
plinirea și depășirea sarcinilor din 
acest ultim an al cincinalului, la 
asigurarea condițiilor pentru obține
rea celor mai bune rezultate în cin
cinalul viitor, etapă de o deosebită 
importanță în cadrul deceniului ști
inței, tehnicii, calității și eficienței.

Tinerii, prin vo
tul lor. încredin
țează mandatul de 
â conduce activi
tatea organiza
țiilor U.T.C. ce
lor mai bune ca
dre, caracterizate 
de un înalt spirit 
revoluționar. în 
măsură să asigure 
transpunerea fer
mă in practică a 
hotărîrilor adop

tate, să constituie exemple de hărni
cie și modestie, să obțină rezultate 
bune în întreaga lor activitate, să se 
preocupe de îmbogățirea cunoștințe
lor politice și profesionale, să aplice 
în toate împrejurările normele codu
lui comunist de muncă și de viată, să 
dovedească aptitudini organizatorice, 
inițiativă . și pasiune în muncă. în 
prezent, cînd se desfășoară conferin
țele orășenești și' municipale, cînd 
ne pregătim pentru conferințele 
județene și forumul tinerei ge
nerații, sîntem preocupați să asigu
răm reprezentarea în noile organe a 
tuturor categoriilor de tineri, în func
ție de ponderea lor în organizațiile 
respective, dar îndeosebi a acelora 
care lucrează nemijlocit in sfera pro
ducției materiale, să promovăm tineri 
entuziaști, pricepuți, care fac din cu
noașterea aprofundată a problemelor 
muncii și vieții tineretului, din pre
zența lor permanentă în mijlocul co
lectivelor de tineri expresia concretă, 
practică a calității lor de activiști ai 
organizației noastre.

Partidul a stabilit obiective con
crete de acțiune peutru Uniunea Ti
neretului Comunist, pentru Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și Organizația Pionieri
lor, lor revenindu-le îndatorirea de a 
acționa neabătut pentru creșterea și 
educarea tinerilor în spiritul concep
țiilor înaintate despre lume și viată, 
al inaltei răspunderi in muncă și al 
datoriei față de patrie, popor și 
partid, fată de viitorul socialist și 
comunist al României. însușirea te
meinică a politicii partidului nostru 
comunist, cunoașterea aprofundată 
de către toti tinerii a Programului 
partidului, a documentelor celui
(Continuare în pag. a IV-a)
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Cîntec 
de viața lunga

Corul țăranilor cooperatori din 
comuna Medieșu Aurit (Satu 
Mare), laureat al celei de-a 
doua ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României", a îm
plinit o jumătate de veac de 
existentă. Perioadă in care și-a 
impletit o adevărată cunună de 
premii, dar mai ales de bucurii 
și satisfacții spirituale pentru ei, 
pentru semenii lor. „Secretul" 
trăiniciei și frumuseții acestei 
„cununi" : numărul mare de fa
milii care alcătuiesc vestita for
mație corală. Familiile Dumitru 
și Ana Vezentan, cu fiul lor 
Dumitru; Gheorghe și Ana 
Bota, cu fiul lor Petre ; soții 
Gheorghe și Doina Chiș. Petre 
și Floarea Condici, Mihai și Va
leria Șefer. $i mulți, mulți alții.

Corul numără in rlndurile 
sale și pe unul din ctitorii săi, 
Iuliu Simon, acum în virstă de 
70 de. ani, care este incă unul 
din virtuoșii soliști ai formației. 
După cum se vede, cîntecul are 
aici, ta Medieșu Aurit, rădăcini 
de... aur. Si de viață lungă!

Cavalerul 
în turnir

In localitatea Tg. Trotuș din 
județul Baeău, specialiștii Mu
zeului județean de istorie au 
descoperit numeroase piese de o 
mare valoare istorică si docu
mentară. Intre altele, una din
tre cahle reprezintă un cavaler 
medieval în turnir,. datînd de la 
începutul secolului al XVI-lea. 
Alte cahle reprezintă motive flo
rale stilizate și geometrice 
aidoma celor întîlnite pe la fe
restrele monumentelor istorice 
ctitorite pe vremea strălucitului 
voievod Stefan cel Mare. Sint 
tot atitea mărturii ale bogatei 
vieți materiale . și spirituale a 
acestor meleaguri in epoca res
pectivă.

Reclamă cu...
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Există in orașul Morenl o 

cooperativă meșteșugărească „în
frățirea". Cooperativa are în 
plin centrul orașului o unitate 
specializată in... ochelari. Pen
tru ca onor clientela să știe cam 
despre ce fel de ochelari e vor
ba, meșteșugarii au pus ih vi
trina respectivei unități și un 
anunț cu litere de-o șchioapă, 
care se poate citi de la o poștă, 
chiar și fără ajutorul... dioptrii
lor. Se anunță, astfel, că se pot 
cumpăra de aici pină și — cităm 
textual: „lentile de ochelari in
dicate pentru durerile de cap și 
lăcrimatul ochilor".

Nu, nu vă impacientați. Res
pectivii meșteșugari n-au inven
tat incă asemenea... instrumente 
de torturi. Fără să vrea, in loc 
de reclamă au făcut... umor.
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Cu tăticu, 
la volan...

Nu o dată, lingă unit șoferi 
de pe traseele transportului in 
comun din Cluj-Napoca — si nu 
numai de aici — intilnesti și cite 
un copil, alături de tăticul 
lui. Nimic rău, dacă „tăticul" 
n-ar trebui să răspundă, pe 
parcurs, la tot felul de întrebări: 
„De ce?". „Cum?", „Unde?". Și 
iar: „Dar de ce?“. In aceste 
condiții, „tăticul" numai atent la 
drum nu mai este. Așa cum s-a 
intimplat deunăzi și cu șoferul 
clujean Teofil C„ care și-a luat 
cu el la plimbare copilul de trei 
ani. La o intersecție, nea
tent, tătlcu n-a observat cu
loarea roșie a semaforului și a 
trecut pe stop. Apoi, a pierdut 
controlul volanului, a izbit un 
troleibuz, care troleibuz, la 
rîndui lui. a izbit un alt autobuz. 
Toate trei autovehiculele erau 
încărcate cu pasageri, doi din
tre el fiind răniți.

Bieții pui!
La Complexul avicol din co

muna Manasia, județul Ilfov, 
f useseră aduși vreo 23 000 de pui 
de prin părțile Focșanilor. Dar 
nici n-au apucat bieții pui să 
fie „cazați" cum trebuie in noul 
lor domiciliu, că a și izbucnit 
un incendiu. Cu toată interven
ția celor două îngrijitoare, a 
paznicului și electricianului de 
serviciu, cu tot sprijinul pompie
rilor, aproape jumătate din pui 
s-au făcut scrum.

Din cercetările efectuate la 
fața locului rezultă că focul a 
izbucnit ca urmare a unui scurț- 

■ circuit de la o instalație elec
trică defectă. Vorba e : cine 
plătește 7

Numai ei 
nu și-a ghicit

— Si sici că vrei să te măriți?
— Mi-a venit vremea si...
— Si cam cum ți-ai dori mi

rele? Frumos? înalt? Brunet?
Indiferent de preferințele can

didatei la măritiș. Elena Vitran 
din Iași ii spunea același lucru 
pe care-l spusese și altora:

— Cam greu! Greu, dar se 
aranjează. Cu bani se deschid 
toate drumurile in calea iubi
tului... . 1

Deși a fost amendată de mi
liție. ghicitoarea nu s-a lecuit. 
Dimpotrivă, a început să dea 
sfoară-n țară că nu mai ghiceșt ’, 
ci... lecuiește. Numai de la 
Elena F. a reușit să încaseze 
7 000 de lei și alte obiecte, pen
tru a-i vindeca fetița cu descin- 
tece și cu tot felul de ierburi 
fierte. Pînă la urmă, a făcut-o 
fiartă. Fetița a trebuit să fie 
internată in spital, iar vrăjitoa
rea să ia calea instanței 
judecată.
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I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
șf corespondenții „Scînteii

SCRISORI 0 importantă reglementare
in interesul îmbunătățirii

serviciilor destinate

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

& fermitate împotriva mentalităților

străine eticii socialiste
în mai multe scrisori adresate 

conducerii partidului se semnala 
că directorul întreprinderii jude
țene de legume și 
Gheorghe Boloban, 
climat de nereguli, 
în conformitate cu 
normele de partid, 
mult decît atît, comite abuzuri și 
ilegalități. în scrisori se sesizau, 
totodată, și unele, abateri comise 
de Livîu Moț, președintele comite
tului sindicatului din întreprin
dere.

în referatul Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., care a cerce
tat aceste sesizări, se face o ana
liză a faptelor semnalate, arătin- 
du-se că, în ultimul timp. în acti
vitatea directorului I.L.F. Arad 
s-au făcut tot mai 
manifestări de 
neglijență, de 
deficientele sau abaterile săvîrșite 
în întreprindere. Deși cele mai 
multe deplasări pe teren le-a făcut 
la centrele din Ineu și Pecica, toc
mai aici s-au înregistrat cele mai 
mari pierderi, de multe milioane de 
lei, in decursul anului trecut. Și nu 
intîmplător, întrucît acolo, în loc 
de control, se organizau, la restau
rante sau la „iarbă verde", mese si 
bancheturi , — de ««nd-vnUU"
slujind ca paravan 
sele". în 
constatat 
zive ale 
presiuni

fructe Arad, 
întreține un 
nu acționează 

. principiile, și 
ba, chiar mai

I.L.F.
mult simțite 

superficialitate și 
dezinteres fată de

de fapt „controlul 
„ospețelor ve- 

răspuns se arată că s-au 
și alte manifestări abu- 
directorului respectiv — 
pentru a se acorda un

apartament secretarei sale tehnice, 
deși aceasta nu avea domiciliu în 
municipiul Arad. în loc 
teze secția de sifonărie 
toare din Aradul Nou, 
ționa necorespunzător, 
contrar legii, efectuarea de repa
rații la imobilul respectiv. deși 
acesta este proprietate ■ particulară, 
I.L.F. plătind chirie. De asemenea, 
a cumpărat de la propria unitate 
un autoturism ..Mercedes" la un 
preț mai mic decît valoarea'Jegală. 
semnind el însuși procesuf*verbal 
de evaluare. Săvîrșind asemenea 
abuzuri, a admis și, tolerat ilegali
tăți din partea și a altor cadre de 
conducere din întreprindere.-

Ca urmare 
secretariatul 
de partid a hotărît destituirea lui 
Gh. Boloban 
el a fost sancționat 
partid cu „vot de blam cu avertis
ment".

în ce privește activitatea lui Li- 
viu Mot, președintele comitetului 
sindicatului, în răspuns se arată că 
acesta a tolerat manifestări de 
indisciplină și abateri, nu a luat 
atitudine față de abuzurile si ile
galitățile comise în întreprindere, a 
neglijat solutionarea 
problemele ridicate 
muncii din unitate, 
acestea, el a fost pus în 
secretariatului comitetului județean 
de partid și sancționat cu vot de 
blam.

să desfiin- 
și răcori- 

care . func- 
a aprobat.

a constatărilor făcute, 
comitetului județean

din funcție. Totodată, 
pe linie de

unora din 
de oamenii 
Pentru toate 

discuția

Potrivit cerințelor economisirii

de gaze naturale
în comuna Valea Mare din ju

dețul Dîmbovița se află un cartier, 
cu case tip totalizînd o sută de 
apartamente, construite prin anii 
1952. Mai bine de un sfert dintre 
locatarii de aici au trimis o scri
soare secretarului general al parti- 

• dului, în care arătau. în esență, că 
este spre binele lor și al societății 
ca gazele naturale cu care își în
călzesc locuințele să fie mai rațio
nal gospodărite — dar nu sint aju

tați de forurile cărora li s-au adre
sat pînă acum. Practic, este vorba 
de faptul că locuințele sînt prevă
zute cu niște sobe tip șemineu care 
au instalate arzătoare cu flacără 
neacoperită. ceea ce face ca locata
rii să nu poată tine ușile închise 
la camere din cauza "gazelor ema
nate. Pe de altă parte, consumul 
produce un randament redus, loca
tarii trebuind să țină focul aprins 
.continuu pentru a avea căldură

-----i------------------------------------------- ------- —r

oamenilor muncii

în casă. în consecință, ei soli
citau să fie sprijiniți pentru înlo
cuirea acestor sobe, ca și pentru 
montarea de contoare la fiecare 
apartament, îneît să existe un con
trol precis asupra consumului de 
gaz. Se preciza că apartamentele 
sint gestionate de schela de ex
tracție Găești.

Din răspunsul Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., căruia i 
s-a repartizat spre soluționare scri
soarea, rezultă ‘justețea punctului 
de vedere al autorilor scrisorii. în- 
tr-adevăr, starea tehnică , a arzătoa
relor de gaze din șemineuri, zidă
ria refractară si compartimentele 
interioare ale sobelor nu asigură 
condiții de utilizare rațională a 
zelor naturale. Pornind de la

ga-
re-

zultatele acestei analize, condu
cerea schelei Găești a obtinut fon
durile necesare pentru schimbarea 
sistemului de încălzire din locuin
țele respective prin transformarea 
șemineurilor în sobe de teracotă, 
în acest sens, s-au emis comenzi la 
I.J.G.C.L. pentru execuția lucrări
lor încă în vara 
pectiv 200 sobe 
asemenea, s-au 
concrete privind 
relor de gaze la fiecare apartament. 
S-a cerut schelei Găești, Consiliu
lui popular Valea Mare, cît și loca
tarilor să urmărească permanent 
aplicarea întregului complex de 
măsuri pentru eliminarea pierderi
lor de căldură din apartamente și 
reducerea consumului de gaze.

a'cestui an — res- 
de teracotă. De 
prevăzut măsuri 
montarea contoa-

Readucere la... „contactul

cu psmmtal"...
Două scrisori sosite la conduce

rea partidului din comuna Prundu 
— Ilfov — sesizau una și aceeași 
problemă: președintele C.A.P. din 
localitate, Cotigă Zamfir, ‘ aflat 
doar de aproape un an în această 
funcție, „taie'și spînzură în gospo
dărie, comite abuzuri, urmărește 
obținerea de avantaje personale..." 
în scrisori erau expuse cazuri con
crete, concludente, în acest sens.

Sesizarea a fost repartizată, spre 
soluționare. Comitetului, județean 
Ilfov al P.C.R., care, in răspunsul 
său. ’ precizează că „cele semnalate 
in scrisori se, confirmă în bună 
parte". Astfel, se arată că președin
tele cooperativei este impulsiv, în- 
gimfat, brutal cu oamenii, ii jigneș
te și bruschează, nu ține seama de 
părerile celorlalți membri ai consi
liului de conducere, cît și ale altor 
cadr.e. Răspunsul se referă de 
asemenea la abuzurile comise in 
scopul de a se căpătui — el și nea
murile sale — arătînd că respectivul 
Cotigă Zamfir și-a favorizat rudele 
apropiate, facilitîndu-le cîștiguri 
fără muncă. Unei rude. Gheorghe 
Cotigă, i s-au considerat în 1979 
circa 500 norme convenționale, fără 
a lucra efectiv. în mod abuziv, 
președintele și-a atribuit; pe lîngă , 
retribuție, un număr de 15 norme 
convenționale lunar. Tot <în mod 
ilegal a deținut, în anul trecut, o 
suprafață de 0,24 ha lot în folo
sință personală peste ce avea 
dreptul; a tolerat asemenea plusuri

j •______ ______ 1 ___<

de teren și altora, iar la indicația 
sa au fost atribuite loturi in folo
sință personală unor rude

■ piate.
„Președintele nostru a uitat să 

mai meargă pe j .
această cale contactul cu pămîntul", 
se spunea, cu ironie ascuțită, în
tr-o scrisoare. într-adevăr, se pre
cizează în răspuns. Cotigă Zamfir 
folosea în mod abuziv autoturismul 
ARO proprietate a C.A.P., în majo
ritatea timpului în scopuri per
sonale, pentru el și soția lui, pen
tru deplasări la rude etc. — deși 
posedă autoturism „Dacia 1300“ 
proprietate personală. în răspuns

•. se mai menționează cîteva fapte 
. de înstrăinare a unor bunuri ale .

C.A.P.
Pentru toate acestea, secretariatul 

comitetului județean de partid a 
hotărît punerea sa în discuția ple
narei comitetului comunal de partid 
și destituirea din funcția de pre
ședinte al C.A.P. Plenara, care a 
avut loc recent, l-a sancționat cu 
vot de blam cu avertisment și l-a 
scos din funcția de membru al bi
roului și al comitetului comunal de 
partid. Totodată, sucursala jude
țeană a Băncii agricole va efectua 
o verificare de fond, pentru re
cuperarea pagubelor produse C.A.P. 
de către fostul președinte — trezit 
acum la realitate, la „contact 
direct cu pămîntul"...

apro-

jos, să țină și pe

Neculal ROȘCA
y '.'.r.-rr

Adoptat în scopul dezvoltării și diversificării prestărilor de servicii, 
al îmbunătățirii condițiilor de aprovizionare a populației, Decretul pri
vind organizarea unor activități de prestări de servicii in condițiile 
stabilirii pe bază de cotă-parte din încasări a veniturilor cuvenite per
soanelor ce desfășoară aceste activități, dat ieri publicității, stabilește 
o serie de prevedeți de larg interes public. Pentru a informa cititorii 
în legătură cu semnificațiile și conținutul decretului, am solicitat amă
nunte tovarășului Mauriciu NOVAC, secretarul Consiliului pentru coor
donarea si îndrumarea activității < 
către populație.'

— Decretul — a precizat pentru 
început interlocutorul — vine să 
concretizeze cadrul juridic al indica
țiilor formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea pe țară 
a oamenilor muncii din comerțul so
cialist. privind lărgirea autoconduce- 
rii și autogestiunii în activitatea co
mercială și de prestări de servicii, 
în acest sens, decretul stabilește că 
unitățile prestatoare de servicii pen
tru populație cu volum redus de ac
tivitate și cu 1—3 lucrători pot fi 
date in gospodărire și gestiune unor 
persoane fizice, pe bază de contract, 
contract . care se încheie pe durată 
nedeterminată.

— în ce condiții se vor da in gos
podărire și gestiune unitățile res
pective 7

— întreprinderile sau cooperative
le care încheie contracte cu persoa
nele fizice — pe baza aprobării or
ganelor de conducere colectivă — vor 
asigura spațiul necesar, fondurile 
fixe și obiectele de inventar pentru 
desfășurarea activității, precum și 
materialele, mărfurile și piesele de 
schimb de care au nevoie lucrătorii. 
De menționat că materialele, mărfu
rile și piesele de schimb vor fi li
vrate Ia preturile în vigoare pentru 
unitățile socialiste care prestează 
servicii populației, plata lor putin- 
du-se face atît integral, cît si eșalo
nat. în rate. Tot în rate se vor putea 
procura din magazine utilajele și 
sculele necesare activității unităților.

— De ce alte avantaje beneficiază 
persoanele care vor prelua unitățile ’ 
in condițiile decretului ?

— Pe lîngă produsele asigurate de 
întreprinderi .sau cooperative, per
soanele respective vor putea să se 
aprovizioneze și direct, pe plan local, 
din unitățile comerciale sau de la 
producători. Fără îndoială, ele vor 
căuta să se aprovizioneze cu o serie 
de produse și din gospodăria proprie, 
prin creșterea animalelor, prin cul
tivarea de legume, prin valorificarea 
altor resurse locale. In acest mod, se 
va asigura o mai hună aprovizio
nare, va crește oferta de mărfuri și 
servicii către populație.

Persoanele care iau în gospodărire 
și gestiune unitățile comerciale si de 
prestări servicii au. totodată, dreptul 
să folosească iri muncă si membrii 
de familie (soț sau soție, copii și 
părinți), indiferent dacă aceștia sint 
sau nu încadrați în alte unități so
cialiste. Cît privește cîștigurile. per
soanele care au încheiat contracte de

de aprovizionare și prestare de servicii

GOSPODARII FONDULUI LOCATIV
antrenați în cuprinzătoare dezbateriAdunările generale ale asociațiilor de locatari

în toate orașele se desfășoară 
aceste zile adunările generale 
asociațiilor de locatari. E o activitate 
care a intrat în obișnuința tuturor 
celor ce locuiesc în imobile destinate 
mai multor familii, chemați cu. acest 
prilej să dezbată gospodărește, cu 
responsabilitate, în spiritul echității 
și in climat democratic, problemele 
bunei întrețineri a spațiului locativ, 
ale conviețuirii armonioase, ale ad
ministrării fondurilor și mijloacelor 
comune, să dea curs spiritului prac
tic, bunului gust și inventivității tutu
ror pentru continua înfrumusețare a 
cadrului imediat de viată. Aceste a- 
dunări reprezintă, s-ar putea spune, 
o proiecție la scara habitatului, a 
principiilor și regulilor fundamentale 
ale vieții și organizării noastre sociale, 
întemeiate pe responsabilitatea gene
rală față de averea obștească, pe 
dreptul fiecăruia de a-și spune cuvîn- 
tul în problemele care îl interesează, 
de a participa în mod direct la luarea 
hotărîrilor. Ținîndu-se. mai întîi prin 
tradiție și ulterior prin lege. înainte 
de începutul primăverii, aceste întru
niri apar și ca un preludiu la acel 
avint cetățenesc caracteristic prime
lor zile frumoase, cînd zeci de mii 
și sute de mii de mîini harnice apucă 
hîrlețul, stropitoarea, găleata cu var, 
ștergînd de pe fața așezărilor cenușa 
iernii și acordîndu-le frumusețea cu 
frumusețea anotimpului florilor.

Este știută șl vizibilă pentru ori cine 
„explozia" construcțiilor- de locuințe 
noi, marcantă în toate colturile pa
triei. An de an, în .ritm sporit, ș-a 
creat un uriaș 
fond înseamnă rezolvarea problemei 
locative pentru milioane de oameni, 
iar economic — un uriaș, un formi
dabil patrimoniu. E o avere de va-

in 
ale

fond locativ^ Acest

loare impresionantă, care se cere gos
podărită, întreținută, înfrumusețată 
cu grijă. Primii chemați și primii răs
punzători sint. desigur, locatarii aces
tor imobile. O fac zi de zi și în toa
te anotimpurile. Acum au prilejul. de 
a se sfătui în comun și în cadru or
ganizat, cu răspunderea suplimentară 
de a alege organele executive — co
mitetele asociațiilor și comisiile 'de 
cenzori — pentru o perioadă de 
un an.

Așa cum arată experiența, valoarea 
propriu-zisă a acestor adunări depin
de însă, intr-o foarte mare măsură, 
de receptivitatea celor ce participă in 
calitate de invitați Ia desfășurarea 
lucrărilor. Ne referim la reprezentan
ții consiliilor populare, ai întreprin
derilor de administrație Iocativă, ai 
unităților furnizoare de energie,, apă, 
ai meșteșugarilor ș.a.m.d. în adună
rile locatarilor se degajă un flux ex
trem de larg și consistent de propu
neri, sesizări și sugestii. Trebuie fă
cut totul pentru ca ele să nu rămînă 
simple deziderate abstracte sau doar 
consemnări de circumstanță. Răspun
derea cu care locatarii se preocupă 
de imobilul în care stau și de spațiul 
înconjurător va fi întărită si stimu
lată prin răspunderea cu care unită
țile competente rețin și urmăresc re
zolvarea sugestiilor făcute.

Pe lîngă preocupările devenite tra
diționale, prezente în dezbaterile 
adunărilor, asociațiile de locatari sînt 
chemate, anul acesta, in consonantă 
cu preocupările generale ale vieții 
economice, să abordeze posibilități 
noi de a-și manifesta inițiativa și 
eficiența. Ele au datoria să asigure 
o mai bună organizare a activității 
de colectare a materialelor refolosi- 
bile, iar sub aspectul întreținerii fon-

dului locativ pot pune în mișcare po
sibilități de acțiune mai suple si mai 
operative, 
mobilizare 
conlucrare 
consiliilor 
martie.

în încheiere, este de menționat că, 
în acest an, „stagiunea" adunărilor a 
demarațitîrziu. E necesar- un plus de 
mobilizare și de efort organizatoric 
pentru ca ele să se încheie în ter
menul stabilit de statut, adică pînă 
Ia sfîrșitul acestui trimestru.

Sergiu ANDON

asigurînd o mai eficientă 
a locatarilor, realizând o 
mai strânsă cu deputății 
populare nou aleși la 9

ÎN.JUDEȚUL GALAȚI

luare în gospodărire și gestiune be
neficiază de cota-parte din încasări.

Tuturor celor care vor activa în 
condițiile actualului decret, perioa
da de timp cit lucrează în respecti
vele unități li se consideră vechime 
în- muncă și in specialitate.- De ase
menea, li se garantează dreptul la 
pensie și toate celelalte drepturi de 
asigurări sociale la fel ca si meșteșu
garilor care practică 'meserii in cadrul 
atelierelor proprii.

— De ce drepturi se vor bucura 
pensionarii care vor lucra in condi
țiile noului decret ?

Pe lîngă drepturile cuvenite ori
cărei persoane fizice care lucrează 
pe, bază de contract, pensionarii au 
dreptul să cumuleze integral pensia 
și pensia suplimentară cu veniturile 
realizate. Pensionarii vor putea lucra 
însă nu numai în unitățile date in 
gospodărire și gestiune, ci vor putea 
efectua și activități nemijlocite de 
prestări de servicii, precum și o serie 
de activități comerciale (stabilite In 
Anexa nr. 3 din decret) și cu muncă 
la domiciliu. Și în aceste cazuri li se 
cumulează cîștigul cu pensia si pen
sia, suplimentară.

— Care este sfera activităților la 
care se aplică decretul ?

— Nomenclatorul stabilit în Anexa 
, nr. 1 din decret cuprinde 63 de ac- 
tivități din sfera prestărilor de ser- 
vicii, din comerț și alimentația publi
că, dar numărul lor se va putea ex
tinde în viitor, în funcție de expe
riența ce se va acumula. consiliul. 
nostru împreună cu Ministerul Fi
nanțelor avind dreptul să decidă în 
acest sens.

— Cum anticipați că se vor reflecta 
prevederile decretului în activitatea 
curentă de aprovizionare si servire 
a populației ?

— Efectele vor fi multiple atît pe 
plan economic, cit și social. Astfel, 
prin noua formă de organizare a uni
tăților se va asigura sporirea volu
mului de servicii, acoperindu-se mai 
bine acele profile insuficient dezvol
tate în prezent, fie datorită volumu
lui redus de activitate, fie datorită 
eficientei scăzute. Se va simplifica, 
totodată, sistemul de evidentă din 
unităti. meseriașii avînd niai mult 
timp pentru activitatea practică, pro
ductivă.

Prin antrenarea membrilor de fa
milie și a pensionarilor se va acoperi 
mai bine necesarul de forță de 
muncă în sectorul comercial și de 
prestări de servicii, iar facilitățile 
acordate in domeniul aprovizionării 
vor stimula atragerea in circuitul 
economic a resurselor locale de ma
terii prime și materiale.

Efecte pozitive vor ayea prevederi
le decretului și in organizarea activi
tăților sezoniere, a comerțului mobil 
(prin tonete și chioșcuri, prin! tîrguri, 
bilciuri și piețe), a alimentației pu
blice și a procesului de aprovizionare 
a populației în orele și zilele de vîrf.

Fără îndoială, prevederile I noului 
decret — o dovadă a preocupării 
constante a conducerii partidului și 
statului nostru pentru mai buna or
ganizare a. activității comerciale și 
de prestări de servicii — se! vor re
flecta în îmbunătățirea simțitoare a 
muncii in aceste domenii, asigurîn- 
du-se astfel satisfacerea în mai bune 
condiții a cerințelor de mărfuri '•« 
servicii ale populației. 1

Convorbire consemnata 
Mihai IONESCU

pe versantul estic al

x $ ''

La altitudinea 
de 1385 m

Se extinde și se modernizează rețeaua cooperației de consum
Rețeaua comercială și de prestări 

de servicii a cooperației de consum 
din județul Galați s-a extins conr 
siderabil în ultimii ani. în același 
timp, unitățile sale introduc forme 
moderne de servire a populației.

La parterul supermagazinului din 
Berești, una din cele mai noi și re
prezentative unități comerciale ale 
cooperației de consum din acest 
județ, funcționează un magazin 
spațios de prezentare și vânzare a 
mobilei, iar în celelalte două nive
luri — raioane cu produse alimen
tare, de menaj, electrice, textile, în
călțăminte, confecții, tricotaje, ga
lanterie, cosmetice, articole pentru 
copii. La rîndui său, localitatea 
Tg. Bujor și-a diversificat rețeaua 
comercială. S-a dat in folosință un 
mare complex care cuprinde două

magazine pentru ^desfacerea unei 
game largi de mărfuri nealimen
tare. în apropiere, la parterul unor 
blocuri noi de locuințe, funcționea
ză un magazin alimentar cu auto
servire, o cofetărie și o librărie.

Anul trecut, in comuna Tudor 
Vladimirescu a fost dat în folo
sință un frumos complex de maga
zine (parter și două etaje) care 
dispune de cofetărie, librărie, ra
ioane cu expunere deschisă pentru 
mărfuri textile, încălțăminte, con
fecții, tricotaje și de mai multe 
secții pentru prestări de servicii. 
Tot în 1979, la parterul blocurilor 
de locuințe construite la Foltești și 
Berești au fost deschise mai multe 
unități comerciale cu profil diver
sificat.

Acțiunea de extindere și moder

nizare a magazinelor cooperației 
de consum gălățene continuă. Pină 
la sfîrșitul acestui an, la Băleni se 
va da in folosință un complex co
mercial în suprafață de peste 900 
mp, care va cuprinde un magazin 
mixt de mărfuri alimentare și nea
limentare, restaurant și cofetărie. 
O unitate similară va lua ființă la 
Vlădești, iar la Tg. Bujor, Liești și 
Pechea se vor deschide, la parterul 
noilor blocuri, magazine speciali
zate în desfacerea confecțiilor, în
călțămintei, produselor de galante
rie, tricotajelor, precum și librării 
și cofetării.

In fotografie : Popasul turistic 
„Privighetoarea" de pe drumul na
țional Tecuci.— Bîrlad.

la Tulcea frigul iernii?

a

tulcene. 
Nicăieri

Cei de 
l-au 

aspru

mîine toate mă- 
necesare împo- 
celui care v-a 

degeaba o zi în

ta cazane cu 
de mare ra.n- 
primite încă 

anului trecut,
cele 11 arzătoare

— Nu, nici vorbă. 
Nu l-am mai văzut 
de-o lună...Cît a costat

Cu toții ne-am bucu
rat de sfîrșitul iernii, 
iar locatarii unor 
blocuri din Tulcea cel 
mai mult. Din cauza 
unor deficiențe, care 
nu trebuie să se mai 
repete ori prelungeas
că,. ei au petrecut o 
iarnă grea. însoțiți de 
reprezentanții asocia
țiilor de locatari, am 
măsurat cu termome
trul in mină tempera
tura din mai multe a- 
partamente 
Rezultatul ? 
mercurul nu urca pes
te 12—13°C, iar în mul
te locuri a coborît pînă 
la 5—6°C.

De ce a fost frig în 
apartamentele tulceni
lor ? în primul rînd 
din cauza constructo
rilor, care n-au termi
nat la data planificată 
— toamna anului tre
cut — lucrările de ter-

moficare a orașului, 
toate cele aproape 
10 000 apartamente e- 
xistente în acel muni
cipiu rămînînd- racor
date la vechiul sistem 
de încălzire, pe bază 
de centrale de cartier, 
care nu fac față solici
tărilor.

în al doilea rînd, a 
fost vorba de lipsa de 
interes a factorilor de 
răspundere de Ia între
prinderea județeană de 
gospodărie comunală și 
Iocativă (I.J.G.C.L.), 
care n-au urmărit în
locuirea vechilor arză
toare de 
cele noi, 
dament, 
din vara 
Din
noi sosite la Tulcea, 
9 continuă să zacă și 
acum în depozite, în 
Ioc să fie montate pen
tru a scoale din func-

țiune vechile arzătoa
re, ce consumă com
bustibilul fără eficienr 
ța necesară. Tot cei 
de la I.J.G.C.L. se fac 
vinovați de faptul că 
n-au luat măsurile ne
cesare pentru înlocui
rea conductelor subte
rane, uzate, neizolate 
și corodate, prin care 
s-a pierdut o bună 
parte din căldură.

Ce au fătut tulce
nii ca să se încălzeas
că ? Unii au instalat 
în apartamente sobe 
(da, sobe cu lemne, cu 
cărbune său cti pe
trol 1), dar cei mai 
mulți au folosit radia
toarele electrice.

Poate cineva se în
treabă de ce .interve
nim cu prezenta notă 
odată cu ghioceii. Fap
tul că am fost sesizați 
tirziu asupra celor re
latate nu ne absolvă

preocuparea de a 
semnala o consecință 
deosebită. Pe lingă ne
cazul locatarilor, care 
au trebuit să apeleze 
la încălzitoare electri
ce, în decursul unei

singure luni din acest 
sezon rece s-a consu
mat la Tulcea cu 70 la 
sută mai multă ener
gie electrică in scopuri 
casnice decît în luna 
corespunzătoare din a-

nul 1979. Consum iro
sit din circuitul ener
getic național și pen
tru care tulcenii au 
plătit suplimentar taxe 
considerabile. (Mihai 
Ionescu).

„Așteptați-mă azi, că sosesc mîine
Unui cetățean oare

care îi curgea o chiu
vetă. Pune omul mina 
pe telefon și formează 
numărul 12 33 62, al 
unității specializate în 
astfel de instalații, 
care își desfășoară ac
tivitatea pe Șoseaua 
Ștefan cel Mare nr. 32.

— Ați nimerit toc
mai omul de care aveți 
nevoie. Sînt instalato
rul Ion Nițu. Dați-mi 
adresa și, într-un 
ceas, sînt acolo. Dar 
aveți grijă : să nu care 
cumva șă plecați 
de-acasă 1 '

Bineînțeles, cetățea
nul a rămas să aștep- 

, te. Și a trecut o oră,

au trecut două, trei, 
patru... N-a mai ve
nit instalatorul. Apa 
curgea.

Pune omul din nou 
mina pe telefon. îl 
caută pe inginerul-șef 
al cooperativei „Insta
latorul".

— Eugen Georgescu, 
s-a recomandat dînsul.

Cetățeanul i-a po
vestit supărătoarea in- 
timplare.,

— Vă rog să ne scu
zați, a răspuns politi
cos inginerul. Vom lua 
chiar 
șurile 
triva 
ținut

casă. Ca să nu se mai 
repete asemenea ca
zuri !

După vreo șapte- 
zece zile, cetățeanul a 
telefonat, din nou la 
unitatea specializată in 
instalații. Avea re- 
mușcări. Te pomenești, 
se gîndea el, că 
la cooperativă 
sancționat prea 
pe instalator.

— Sînt Ion Nițu — a 
auzit la celălalt capăt 
al firului.

— Tot dumneata ! 
Cel pe care I-am aș
teptat și n-a. venit ? •! 
Ați vorbit între timp 
cu inginerul-șef ?

1

Noul complex turistic Băișoara 
este situat 
munților Gilău, la altitudinea 
de 1 385 m, într-o zonă cu o po
ziție geografică și un cadru na
tural de un farmec aparte. Aici 
se oferă condiții prielnice prac
ticării turismului în toate ano
timpurile, dar mai ales în aceas
tă perioadă, cînd deși calenda
ristic primăvara a început, se 
pot practica în continuare spor
turile de iarnă preferate, atît 
pentru avansați, cit și pentru 
începători. Complexul dispune 
de un hotel de categoria I, 
avînd încălzire centrală. 177 de 
locuri în camere de 2—4 paturi 
și 2 dormitoare cu 8 și 15 paturi. 
De aici se pot organiza nume
roase excursii în împrejurimi. 
Informații suplimentare si reți
neri de locuri la Oficiul jude
țean de turism Cluj, precum și 
la filialele și agențiile turistice 
din celelalte județe.

Și ce ferm 
tărît vorbise 
rul la telefon ! Ca să

și ho- 
ingine-

nu se mai repete a- 
semenea cazuri ! (Gh. 
Graure).

Neglijențe staționare la stația de epurare
în urmă 

jumătate, 
„Nepăsare 
și poluare 
Capitalei", 
„Scînteia" 
notă din care reieșea 
că stația de epurare a 
orașului Buftea nu 
mai poate face față 
debitului de ape uzate 
de la canalizare, că 
este înecată în mur
dărie, neglijent ex
ploatată. Am fost asi
gurați atunci că situa
ția va fi rezolvată.

Vizitînd recent sta
ția, am constatat că 
nici o 
acesteia 
na.

cu un an și 
sub titlul 
la Buftea 
în lacurile 
în ziarul 

a apărut o

instalație a 
nu funcțio- 

Nici un om nu 
lucra. Nici o extinde
re nu fusese începu
tă ! Apele treceau 
direct, neepurate, in

lacul Buciumeni, de 
unde traversează salba 
de lacuri a Capitalei. 
Toate analizele apei 
lacului Buciumeni fă
cute anul trecut 
confirmat degradarea 
continuă a 
s-a constatat și o mor
talitate ' accentuată a 
?eștilor și 

n curînd, 
lacuri care 
te cele mai 
cartiere ale 
va fi din nou umplută 
cu apă. Va redeveni 
pentru vară principala 
zonă de agrement a 
bucureștenilor, care, 
după cum se știe, în 
zilele de arșiță, caută 
cu zecile de mii ră
coarea undelor.

în aceste condiții, 
răspunderea Intre-

au
acesteia ;

scoicilor, 
salba de 
străjuieș- 
frumoase 
Capitalei

prinderii județene de 
gospodărie comunală 
și iocativă Ilfov pen
tru asigurarea unei 
funcționări corecte și 
permanente a tuturor 
compartimentelor sta
ției existente, ca și 
pentru lucrările de re
zolvare definitivă a 
problemei poluării 
lacurilor, ar trebui să 
crească. Or, pînă 
acum, aceasta a dat 
dovadă de o crasă 
lipsă de răspundere 
față de epurarea ape
lor, față de obligațiile 
stabilite, în acest sens, 
prin lege. Cerem or
ganelor competente 
să intervină operativ, 
să ia cele mai ener
gice măsuri. (Al. Plă- 
ieșu).
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AUTOMULȚUMIREA
nu face casă bună cu

SPIRITUL GOSPODĂRESC
Lingă sculăria lîntreprinderli de 

autocamioane din Brașov a apărut in 
ultimii ani un adevărat. depozit de 
scule uzate : burghie, freze, broșe, 
cuțite, plăcute din imaterial dur. in
tr-o largă gamă de sortimente și di
mensiuni. Toate din oțeluri speciale, 
deficitare, scumpe, multe aduse din 
import. Examinîndu-le cu atenție' 
constați un fapt paradoxal : pentru a 
fi folosite, multe din ele au nevoie 
doar de o simplă ascuțire, iar unele 
nici măcar, de atit, ceea ce denotă 
ușurința cu care unele secții renunță 
la ele, deși ar mai putea fi utilizate. 
Desigur, o parte din acestea au ajuns 
aici in mod cu totul justificat, nemai- 
putind fi folosite lă operațiile res
pective. Dar, in urma unei reconditio- 
nări, ele pot fi recuperate și refolo
site la alte operații.

Istoria acestui depozit nu este prea 
veche. Cu cinci ani in urmă, organi
zația de partid și conducerea secției 
sculărie au luat inițiativa de a nu 
mai apela intotdeauna la sculele, noi 
din magazia uzi
nei. utilizind in 
locul unora dintre 
ele scule recon
diționate.

— Pentru a in
tra in posesia scu
lelor uzate pe 
care să le recon
diționăm — ne 
spunea ing. loan 
Leancu, șeful seu-' 
lăriei — am solicitat conducerii 
întreprinderii ca acestea să nu mai 
fie expediate la depozitul central, de 
unde erau vîndute la preț de fier 
vechi, ci să ne fie trimise nouă. Așa 
s-a creat acest stoc de cîteva zeci de 
tone. De aici, noi am selectat și re
condiționat numai anul trecut circa 
11 500 cuțite de strung, pe care le-am 
utilizat în secție. De fapt, de cinci 
ani, noi n-am scos un singur cuțit 
din magazia întreprinderii.

Preocupări notabile pe linia recu
perării și valorificării unor resurse 
materiale refolosibile există și in alte 
secții și ateliere, în primul rind in 

. cadrul compartimentului mecanic-șef. 
O activitate mai susținută s-a depus 
aici pe linia recondiționării apara
turii și mașinilor electrice, re.alizîn- 
du-se numai in anul 1979 o economie 
de 16.4 milioane lei, la care se adau
gă 6,5 milioane Iei ce reprezintă va
loarea altor piese și subansamble re
cuperate și recondiționate.

Așa cum ne-a informat inginerul 
Dumitru Trânte, șef de secție coor
donator, conducerea compartimentu
lui a inițiat noi măsuri menite să am
plifice și să lărgească această acțiu
ne. Este vorba, printre altele, de 
crearea unui nou atelier care va re
condiționa Aparatura hidraulică de la 
mașinile-unelte casate, de perfectarea 
unui contract cu Centrul de cercetări 
terotehnice din Capitală in vederea 
stabilirii unor tehnologii de recondi- 
ționare — prin metalizare — a 150 
de piese și subansamble.

O altă inițiativă pe linia recuperă
rii și valorificării resurselor mate
riale a prins' viață in ultima perioadă 
ți in secția matrițe si ștante. Ing. 
Valeria Ghelase, șeful secției, ne-a 
vorbit de două direcții în care se 
acționează aici : 1) recondiționarea 
pină la limita admisă a unor 
matrițe și ștanțe, prin care, numai la 
secția forjă, se va reduce numărul 
matrițelor ce urmează să fie utilizate 
în acest an cu circa 25 la sută, ceea, 
ce înseamnă o economie de cel puțin 
120 tone de oțel special ; 2) renunța; 
rea la executarea de dubluri, mai 
ales in cazul unor stanțe la care pro
cesul de uzură este lent și neinsem-

nat. economisindu-se astfel 14—15 mi
lioane lei numai in acest an.

Și totuși, la ultima adunarq gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii din întreprindere, consiliul 
oamenilor muncii și șefii unor secții 
au fost criticați pentru faptul că nu 
acționează cu suficientă hotărire pen
tru recuperarea și valorificarea in 
mai mare măsură a resurselor mate
riale refolosibile din uzină. Insu- 
șindu-și critica, conducerea întreprin
derii a acționat mai prompt in această 
direcție, informind apoi organele 
locale de partid că - a fost ela
borat un program de măsuri care 
vor permite ca, pină la finele anului, 
să fie recuperate și valorificate piese, 
scule, dispozitive și verificatoare in 
valoare de 54 milioane lei. E mult ? 
E puțin ? Părerile sint împărțite. 
Argumehtele convingătoare lipsesc. 
Și e normal să fie așa. atit timp cit 
cifra de mai sus nu este rezultatul 
unei evaluări reale, bazată pe o ana
liză aprofundată a posibilităților de

' a

să utilizeze numai scule noi și. dacă 
este posibil. acestea să poarte și 
marca unei firme străine. De ce să 
n-o spunem deschis : e mai comod 
așa. chiar dacă consumul de scule 
se menține ridicat !

Că este posibil să se lucreze și-cu 
scule recondiționate chiar la operații 
cu un grad ridicat de tehnicitate și 
complexitate ne-o dovedește secția 
550, unde, 
inimoși, ca maistrul Gh. 
maistrul principal Gh. Albu și alții, 
se recondiționează 10 000—12 000 cuțite 
pe an. precum și scule complexe, ca 
freze Speciale de tip „Coromant", dis
pozitive de lucru și de control pentru 
mașinile spiromatice, scule ce se aduc 
din import. Numai prin recondiționa- 
rea a 24 de dispozitive de lucru, spre 
exemplu, secția a economisit anul 
trecut, aproximativ 1,6 milioane lei. 
După afirmația celor doi maiștri, re- 
condiționarea unor asemenea scule 
complexe se, face 
Greu de spus I

datorită unor oameni
Barabaș,

doar aici. De ce ?

La întreprinderea de autocamioane din Brașov 
a fost elaborat un program de valorificare

a resurselor materiale refolosibile 
care nu reflectă încă posibilitățile existente

care dispune întreprinderea in acest 
domeniu, pe. o largă consultare a co
lectivelor din secții și ateliere. De
altfel, programul întocmit la repe
zeală — și care se reduce doar la 
enunțarea' cîtorva direcții in care ur
mează să se acționeze —se intinde 
doar pe o jumătate de pagină bătută 
la mașină și nu cuprinde, față de 
ceea ce s-a întreprins și .pină acum, 
decit. numai trei-patru măsuri noi.

Elaborat in aceste condiții, nu-i de 
mirare că și puținele soluții pe care 
le prevede nu sint judicios cintărite. 
Bunăoară, soluția privind recupera
rea, și valorificarea, sculelor uzate. 
Programul pune pe primul plan va; 
lorificarea lor prin baza județeană 
de aprovizionare tehnico-materială 
către diverși beneficiari. Firesc ar fi 
insă ca aceste scule să fie reutilizate 
în cît mai mare proporție — desigur, 
după recondiționare — in procesul.de 
fabricație al întreprinderii și numai 
cele care nu se pretează la aceasta 
să fie livrate în afară. O măsură 
care ar trebui să fie coroborată cu 
combaterea hotăritâ a mentalității 
unor cadre de .conducere din secții, 
obișnuite să solicite numai scule noi.

Cit de greșită este această mentali;
■tate ne-o demonstrează următorul 
caz. Interesîndu-ne in secția 515 dacă 
se recondiționează ori se folosesc 
scule recondiționate în procesul de 
fabricație, ing. Dragoș Baboie, șeful 
secției, ne-a răspuns prompt : „La 
noi nu este cazul. Noi folosim numai 
scule ,din pachet". Si lucrurile stau 
întocmai. Anul -trecut, la numai 5 

. dimensiuni de burghie, cu diametrul 
între 10 și 14,5 mm. secția a scos din 
magazia întreprinderii aproape 10 000 
bucăți. Și aceasta în timp ce în de
pozitul de lingă sculărie se găsesc 
un mare număr de burghie cu ase
menea dimensiuni, dintre care unele 
sint gata recondiționate și. ascuțite.- 
Dealtfel, ing. loan Leancu ne spunea 
că are posibilitatea să acopere ne
cesitățile secției 515 pe acest, an nu
mai din sculele aflate în depozitul 
respectiv.

Din păcate, la fel ea șeful secției 
515 gîndesc și alte cadre din condu
cerile unoi- secții. Ele s-au obișnuit

Principala lacu
nă a programului 
elaborat de con
ducerea Întreprin
derii constă toc
mai in faptul că 
nu dezvoltă expe
riența bună acu
mulată de unele 
secții din uzi
nă, nu tine sea
ma intru totul 
anume de exis-
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de realitate, și ......
tența in incinta secțiilor și în spațiile 
dintre acestea a unor cantități enorme 
de materiale refolosibile. Cu alte cu
vinte. el degajă o anumită stare de au- 
tomulțumire. Și iată de ce! De ani de 
zile, o bună parte a acestor spatii 
sint practic blocate cu cele mai dife
rite materiale : piese, conteiriere, 
S.D.V.-uri, elemente de instalații de 
mecanizare sau transport, armături 
metalice, bancuri și mese de lucru, 
motoare electrice, cabine și alte părți 
de autocamioane, conductori din 
șîrmă, țevi, bare, semifabricate ele., 
a căror evidență nu o mai ține pi- 
meni. Deși multe dintre acestea pot 
fi refolosite intr-un mod sau altul, 
această problemă se pare că nu și-a 
pus-o nimeni.

Desigur, nu este o treabă simplă 
să se identifice și să se inventarieze 
toate aceste resurse materiale. Dar 
aceasta este o treabă gospodărească 
de mare răspundere și trebuie nea
părat făcută. Și pentru ca să dea re
zultatele dorite este necesară o schim
bare de optică din partea conducerii 
întreprinderii.și a altor cadre din. di
ferite secții ale unității, pornind de 
la înțelegerea clară a rațiunilor eco
nomice majore ale acțiunii de re
ciclare și valorificare a resurselor 
materiala refolosibile. L’a consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
luna februarie s-a subliniat cu putere 
că problema recuperării și refolosirii 
materialelor, sub orice formă, este o 
problemă de prim ordin a economici 
naționale, pentru asigurarea bazei de 
materii prime și materiale necesare 
producției. în acest spirit trebuie să 
se acționeze și la întreprinderea de 
autocamioane din Brașov — și in 
această privință comitetul de partid 
de aici trebuie să aibă un rol orga
nizatoric i dinamizator — reevaluîn- 
du-se cu exigență toate rezervele, și 
posibilitățile existente in acest dome
niu și stabilindu-se termene și res
ponsabilități precise pentru valorifi
carea lor.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii”

de redresare a activității, de solu
ționare a problemelor de care depin
de îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan. Am urmărit, timp de cîteva 
ore. modul de desfășurare a activită
ții pe linia tehnologică nr. 1. Un gi
gantic excavator minuit de 6 oameni 
funcționa ca „ceasul" : o linie de 
front modernă, bine întreținută, pre
lua in flux continuu sterilul excavat 
.spre punctul de haldare ; muncitorii 
aflați pe linia de front informau 
periodic, prin stațiile de radio, for
mațiile de pe excavator și de pe 
mașina de haldat, asupra cursivi-

Mai, întii, o succintă prezentare a 
forțelor tehnice și umane 
dispune cariera ~ 
tehnologice moderne, 
trei excavatoare ■ 
de haldat 
peste 500 
treime cu 
20 utilaje 
iana din 
Ro vinarilor 
riadul celor 
țări de suprafață din cadrul com
binatului minier al Gorjului, cu 
posibilități reale nu numai de reali
zare a sarcinilor de plan, dar și de 
depășire a .producției 
planificate. Totuși.

1 mineri de la Poiana . realizase pină 
la 21 martie doar o 
245 000 tone lignit, ceea 
zintă nici jumătate? din nivelul sarci
nilor de plan „la zi". Căror factori 
se datorește această stare de lu
cruri ?

— Toate cele trei linii tehnologice 
aflate în prezent în funcțiune — ne 
explică șeful carierei, ing. Constan
tin Protesoiu — sint mixte, lucrînd 
continuu atit in straturile 
cit și in cele de cărbune, 
văr, avem utilaje bune — 
din cele trei excavatoare 
vechime mai mare de patru ani în 
producție — capabile să asigure zil
nic volumele de excavații prevăzute. 
Dar raportul între grosimea stratu
lui de steril și a celui de cărbune 
este destul de mare, ceea ce influen
țează negativ asupra randamentului 
extracției de lignit. în afară de . 
aceasta, există și o - situație dificilă 
în privința asecărilor. îndeosebi 
nivelul treptelor a doua și a treia 
excavare, fapt ce face ca ritmul 
mișcare a utilajelor pe . frontul 
lucru să fie încă lent...

Să analizăm mai aprofundat lu
crurile. Tovarășul inginer susține 
că zăcămîntul de la Poiana con
ține prea mult steril și. din această 
cauză, nu s-a putut obține decit 50 
la sută din cantitatea de cărbune 
planificată. Dar planul'la total exca- 
vații ? Și el este realizat... tot la ju
mătate 1 
mc. din peste 2,5 milioane mc 
lurnul prevăzut. Este, așadar, 
pede că producția de cărbune a fost, 
judicios evaluată. corespunzător 
condițiilor concrete din perimetrul 
carierei Poiana, cauzele adevărate 
ale neîndeplinirii planului fiind al
tele.

Din raidul întreprins în principa
lele puncte de lucru ale carierei am 
constatat că in platformele de ex
tracție ale excavatoarelor 1 400/01 și. 
200 există realmente condiții dificile 
de exploatare, datorate acumulării 
de ape și noroi pe linia de înaintare 
a utilajelor. Există., cu toate că era 
normal posibil...

de care
Poiana : trei linii 

prevăzute cu 
și două mașini 

de mare capacitate ; 
oameni. din care o 
înaltă calificare ; circa 
auxiliare. Cariera l’o- 
platforma minieră a 
se situează, astfel, in 

mai dotate exploa-

de cărbune 
colectivul de

cantitate de 
ce repre-

de steril, 
într-ade- 

nici unul 
nu are o

la 
de 
de 
de

Adică. circa 1,250 milioane 
vo

ii m-

Am discutat și asupra acestui aspect 
cu mai multe cadre de conducere de 
la carieră și din întreprinderea mi
nieră Rovinari. Deși pozițiile au 
fost contradictorii — unii privind si
tuația creată ca o fatalitate — ade
vărul este doar unul, pe care il gă
sim sintetic si clar formulat in opi
nia maistrului Nicolae Diaconu. se
cretarul organizației de partid de la 
cariera Poiana :
— Nu putem spune că lucrările de 

asecare nu ș-au făcut la timpul po
trivit. Cu probleme similare se con
fruntă toate exploatările la supra- *

față, iar măsura în care sint rezol
vate depinde in primul rind de pre
ocuparea și răspunderea colectivului 
respectiv. Activitatea de curățire și 
eliberare a platformei de excavare 
trebuie să fie o acțiune permanentă 
a noastră, a celor ce muncim iii ca
rierele de lignit. La Poiana, de pil-' 
dă, avem o formație specială, de 
aproape 100 oameni, pentru lucrările 
de asecare și evacuare a apei. Reali- 

. tatea este că nu am folosit și nu fo
losim corespunzător această forță de 
muncă.

Iată, așadar, puse în lumină ade
văratele cauze ale neajunsurilor din . 
activitatea colectivului de la cariera 
Poiana : ele își au rădăcina în men
talitatea dăunătoare a unor cadre' de 
conducere ale exploatării, de a se 
complace in justificări, mentalitate 
adoptată din păcate de mai mulți 
maiștri și brigadieri, cu scopul de a 
ascunde insuficientul efort organiza
toric și de mobilizare a potențialului 
uman pentru soluționarea operativă 
a deficiențelor apărute in exploata
rea lignitului.

Dar dincolo de asemenea mentali; 
tați, important este faptul 
colectiv dispune de forța

că acest 
necesară

E F
al doilea

tății benzii transportoare. Și peste 
excavatorului, 

de front, c_._ 
„în .cele două 
martie

Ion Popescu II, 
am realizat

tot, in jurul 
lungul liniei 
ca-n palmă, 
cade din luna 
excavatoristul 
de schimb 
260 000 mc 
avans față 
Agregatele 
circa 17—18 ore zilnic, ceea ce cores
punde cu un indice de utilizare de 
aproape 80 la sută. „Secretul" este 
doar unul singur : . întreținerea 
rcctă a excavatorului și a 
benzi, efectuarea reviziilor 
cate la timp și în condiții 
tale ridicată.

Am participat de curind 
narea 
partid 
cărei.a 
tuației 
dșrea 
logice,

__  de-a 
curățenie 

de- 
spus 
șeful 
peste 

excavații, avînd chiar un 
de sarcinile de plan la zi. 

funcționează din plin

ne-a

co- 
Iiniei de 

planifi- 
de cali-

la adu- 
organizatiei de 

Poiana, in cadrul 
că, datorită fluc- 
a 

în întreținerea 
a complexelor 

utilajelor auxiliare, a 
de disciplină și se muncește intr-un 
ritm „de voie", pierzîndu-se mult 
timp mai ales la preluarea schimbu
rilor- ; s-a făcut prea puțin pentru

generală a 
de la cariera 
s-a apreciat 

de cadre, scăzut răspun- 
liniilor tehno- 

de carieră și a 
slăbit spiritul

calificarea și ridican 
fesionale a persona

— Observații cit : 
— ne-a confirmat 
Borccanu, directori 
miniere Rovinari. Gl 
rezultatele bune obținute ,1a cariera 
Poiana in cursul anului trecut, ne-am 
orientat cu prioritate 
carierele cu condiții 
slăbind controlul si 
se impuneau in această 
în spiritul indicațiilor 
conducerea partidului la Consfătuirea 
de lucru de ’
din februarie, 
ficicnțcle și 
in cadrul fiecărei 
urmare, sînt în 
care p serie de măsuri tehnice și 
organizatorice, care vor contribui, 
sintem siguri. Ia ridicarea activității 
colectivului de la Poiana la nivelul 
de productivitate stabilit prin pian, 
între acestea, 'menționez că am 
trecut, prin atelierul nostru me
canic, la revizia liniilor tehnologice 
din treptele II și III și am asigurat 
toate piesele, subansamblele si uti
lajele pentru montarea cit mai grab
nică a următoarelor două linii teh
nologice. La Poiana, esențial este 
însă să întărim spiritul de ordine si 
disciplină. <

Sînt. desigur, măsuri binevenite. 
Se impune, totodată, ca organizația 
de partid de la cariera Poiana, din 
care fac parte, practic, cei mai buni 
muncitori și șefi de formații, condu
cerea exploatării să acționeze hotărit 
pentru eliminarea propriilor defi
ciențe. Pentru că, așa cum s-a arătat, 
colectivul de la Poiana este singurul 
în măsură, și arc toate condițiile, 
să-și îndeplinească cu succes sarci
nile de înaltă răspundere ce-i revin 
in acest an și in 
pentru 
rite de 
nevoie

ini oiște 
jorghe 

.u'KțiSinderii 
aiidu-ne după

atentia spre 
mai grele, 

sprijinul ce 
unitate, 

date do
la C.C. al P.C.R. 
am reanalizat de- 
rezervele existente 

unități și, ca 
curs ‘de apli-

viitorul cincinal 
asigurarea unor cantități spo- 
cărbunc energetic de care are 
economia națională.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Seînțeii"

existe !

Pe ogoarele cooperativei agricole Girla Mare, județul Mehedinți, a început sernânatul florii-soarelui. Prezenți permanent în cîmp, lingă mecanizatori, specialiștii 
cooperativei asigură executarea lucrărilor la un bun nivel calitativ Foto: A. Papadiuo

Mil'
Multe exemple de buni gospodari
(Urmare din pag. I)
constituie o problemă care preocupă 
Ia ora actuală pe gospodarii ju
dețului Bacău. în urma măsurilor în
treprinse de biroul comitetului jude
țean de partid, colective de specia
liști, activiști ‘de partid și de ’ stat 
străbat acum satele și orașele, tar
lalele: cooperativelor agricole, incin
tele întreprinderilor pentru a depista 
și lua în evidență fiecare palmă de 
pămînt care poate fi cultivată. în 
carnetele de evidență ale inginerilor- 
șefi din cooperativele de producție 
au fost înscrise in amănunt sarcini 
privind modul de folosință a fiecărui 
colțișor din terenul unității. Așa a fost 
posibil să fie identificate pină acum 
circa 1 580 ha de teren care n-a pro
dus niciodată și 'care în urma unor 
lucrări de desțeleniri, defrișări sau 
desecări vor fi introduse in circuitul 
agricol. în același timp, în incinta 
sectoarelor zootehnice, in curiile ce
tățenilor au fost identificate aproa
pe 200 ha de pămînt nefolosit. A- 
cestea au și fost înscrise in planu
rile unice ale comunelor respective 
pentru a fi cultivate cu plante fura
jere.

Și acțiunea de identificare conti
nuă. în multe locuri, oamenii au por
nit la treabă. La Berești-Tazlău. Co- 
țofănești,. Huruiești. Gura Văii, Scor- 
țeni au fost deschise adevărate șan
tiere de lucru. Avind sprijinul spe-, 
cialiștilor de la 
județeană și 
din Enăchești, 
Berești-Tazlău.
redat agriculturii 
51 ha pămînt de pe care, pină nu 
mult, 
minca. Experiența i-a determinat 
hotărască ca in primăvara aceasta 
pună in circuitul agricol alte 28 
de pămint sterp la punctul denumit

„Groapa Scumpului" și să execute 
lucrări de ameliorare a solului pe,o 
suprafață de aproape 130,ha. Lucrări 
mari se fac și la Gura Văii. Pină 
acum au fost înscrise in circuitul 
agricol 35 ha de teren neproductiv, 
iar în curind vor mai fi alăturate alte 
22 ha.

•Din păcate, nu peste tot se intil- 
nește aceeași preocupare, aceeași gri
jă gospodărească față de pâmintul 
care ne hrănește. Trecînd pe la Mă- 
girești, Ardeoani, Urechești, Orbeni, 
ca și prin alte comune din județ, poți 
vedea destule terenuri virane, ver- 
sanți și văi pline de ogașe, mărăci- 
nișuri, bălării, pămînturi care de ani

și ani nu produc nimic. Intre Tg. 
Trotuș și Tg. Ocna, pe la Viișoara, 
aceste suprafețe de teren neproductiv 
măsoară zeci și zeci de hectare. 
Cum se împacă organele locale, con
siliile unice agroindustriale, comite
tele de partid și consiliile populare 
comunale 
vede treaba 
vreme n-au 
acum pentru 
rodească.

La recenta 
ganizată de

cu această situație? Se 
că se impacă bine cită 

întreprins nimic pină 
ca aceste pămînturi să

consfătuire de lucru or- 
„_____ ___comitetul județean de

partid cu cadrele din agricultură, în
tre celelalte, probleme, dezbătute un 
loc important l-a ocupat și cea refe
ritoare la folosirea integrală a pă- 
mintului. S-au prevăzut și măsuri 
concrete în acest sens. Urmează doar 
ea ele să fie traduse în fapt.

sibiu: Terenuri

direcția agricolă 
al mecanizatorilor 

cooperatorii 
de exemplu.

o suprafață

C I E N T A
al motoarelor electrice

în primele două luni din acest , 
an. la întreprinderea de mașini e- 
lectrice-București cheltuielile mate
riale au' l'ost reduse cu 1,5 la sută, 
ceea ce echivalează cu o economie de 
două milioane lei. iar planul valorii 
producției nete a fost depășit cu 1.5 
milioane lei. 
propus să facem 
largă cu privire

ne-am
analiză mai

Iată de ce 
o
la modul cum 

s-a acționat pentru creșterea efi
cienței economice, una din principa
lele cerințe ale clapei actuale de dez
voltare a economiei noastre, sublini
ată din nou la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din luna februa
rie. O analiză care să cuprindă rezul
tatele celor patru ani ce au trecut din 
actualul cincinal in strînsă legătură 
cu sarcinile anului 1980.

O primă constatare : este notabilă 
preocuparea statornică a colectivului 
pentru creșterea eficienței economice. 
Astfel, cleși s-au înregistrat unele 
rămineri in'urmă față de sarcinile de 
plan, valoarea producției nete reali
zate anul trecut este mai mare cu 
peste 321 milioane lei decit in anul 
1976. Dar să urmărim graficul alătu
rat. care redă in dinamică evoluția 
principalilor indicatori de eficiență.

Ce relevă acest grafic ? Luind ca 
bază anul 1976, este evidentă legătura 
dintre creșterea valorii producției 
nete, reducerea cheltuielilor materiale 
la 1 000 lei producție-marfă și sporirea 
gradului de valorificare a metalului. 
Aprofundind analiza, se desprinde 
concluzia că reducerea cheltuielilor 
materiale are un rol hotăritor pentru 
creșterea valorii producției nete. 
Așa, de pildă, in anul 1977, cînd s-a 
înregistrat procentul cel mai mare de 
diminuare a cheltuielilor materiale 
s-a obținut și cel mai înalt spor al 
valorii producției nete. Prin urma
re, diminuarea cheltuielilor materia
le trebuie să constituie, în conti
nuare, una din principalele preocu
pări ale colectivului.

Oarecum diferit-se pun lucrurile în 
cazul indicelui de valorificare a me
talului, exprimat prin valoarea pro
ducției obținute din fiecare tonă de 
metal consumat. în acest cincinal,, co
lectivul de la I.M.E.B. a avut ca 
principală sarcină trecerea de la pro
ducția de mare serie la fabricarea 
unor motoare speciale cu curent con
tinuu și de serie mică pentru chimie, 
metalurgie și industria minieră. O 
sarcină țnajoră, impusă de necesitățile 
economiei naționale. Dar ca urmare 
a schimbării structurii producției, 
puterea medie a motoarelor fabrica
te a scăzut de la circa 26 kW. la în
ceputul cincinalului, la 19 kW anul 
treput, consecința imediată fiind 
creșterea consumului specific de me
tal.

Calculele arătau limpede că, prin 
schimbarea structurii producției, e- 
ficiența economică are o tendință de 
scădere. Un singur exemplu : față de. 
motoarele asincrone standard, Ia mo
toarele pentru role de laminor, care 
în. prezent au o pondere importantă 
în structura producției, consumul spe
cific de metal 
cheltuielile la 
marfă cresc cu 
totuși, - așa cum 
valoarea producției ‘nete nu s-a di
minuat, ci, dimpotrivă, a crescut me
reu.’ Meritul colectivului este că nu 
a cedat în fața unor greutăți într- 
adevăr obiective și a căutat să valo-

torilor pentru a fi lucrate în acord 
global cu tarife stimulatoare, con
form principiilor in vigoare.

Un caz singular ? Nicidecum. în 
unitățile agricole din județul Sibiu 
se țin in scripte „la categoria arabil" 
7 500 hectare, ințelenite in ultimii 
10—15 ani. Inginerul șef al Oficiului 
județean de cadastru și organizarea 
teritoriului, Mihai Coțovanu. ne'oferă 
cu duiumul cifre și date, explicații 
și justificări. Aflăm multe 
lucruri de la O.C.O.T.. de 
direcția agricolă, dar e greu 
distingem „cauza cauzelor" unei 
tuații paradoxale : planificarea 
bunăștiință a mii de hectare cu 
reale, cu plante tehnice sau furajere 
pe terenuri care nu se ară, nu se in- 
sămînțează, in nici un an. De peste 
un deceniu economia națională con
tează deci pe cantități de produse 
care se obțin doar in scripte, pe ceea 
ce unii denumesc „culturi figurative", 
iar această figurație se repetă pe 
toate treptele ierarhice — de la 
unitățile agricole la organele ju
dețene și pină la Ministerul Agri
culturii. Sigur, 
ția noastră să 
rurilor agricole competente.
putem să nu menționăm necesitatea 
rezolvării reale, pe teren, a proble
melor deloc simple legate de reintro
ducerea in cultură a fostelor tere
nuri arabile. Pentru că însăși expe
riența sibiană, a I.A.S.-urilor Dum
brăveni sau Ocna Sibiului, a multor 
cooperative agricole, între care. Las- 
'lea sau Aței, demonstrează că pă- 
mîptul deluros, inclusiv cel de pe 
pantele nemecanizabile, s-ar putea 
însămînța cu plante alimentare și fu
rajere, cu trifoi, ghizdei și sparcetă, 
care dau recolte bune, îmbogățesc so
lul in azot, stăvilesc eroziunea, avind 
marele avantaj că se însămînțează 
odată la 3—4 ani. în toate unitățile 
din județul Sibiu care dețin suprafețe 
de teren în pantă nelucrate trebuie 
găsite soluții pentru' a fi cultivate 
incă din această primăvară.

C. BORDEIANU

alte 
la 
să 

si- 
cu 

ce-

rifice toate posibilitățile interne do 
creștere a eficienței economice.

„Introducerea noului mecanism 
economico-financiar ne-a ajutat real
mente să trecem la o caii ta- 
ne nouă, superioară în întreaga 
activitate, precizează tovarășul Petre 
Mateescu, contabil-șef al întreprinde
rii. Practic, încă din anul 1978 am în
tocmit bugete de venituri și cheltu
ieli pe fiecare secție in parte, prin

de exemplu, care este greutatea mo
torului metalurgic tip MCM, gabari
tul 806, produs de principalele firme 
din lume : TOSHIBA (Japonia) — 
520 kg, I.M.E.B. (România) — 610 kg, 
ASEA (Suedia) — 660 kg, UNELEC 
(Franța) — 700 kg.

Potrivit planului, în acest an, 
cheltuielile materiale trebuie să fie 
de cel mult 563,8 lei la 1 000 lei pro; 
ducție-marfă cu circa 25 lei

. reduse fată de realizările anului tre
cut. Pentru aceasta s-a stabilit 
amplu program de măsuri 
reproiectarea unor tipuri

mai

un 
privind 

de mo
toare. turnarea , sub presiune 
reperelor, mecanizarea transportului 
intern, perfecționarea metodelor de 
ștanțare. Concomitent, s-a intensifi
cat acțiunea de recuperare și valo
rificare a resurselor materiale refo- 
losibile. Prin materializarea ansam
blului de măsuri preconizate, anul a- 
cesta cheltuielile materiale se vor 
reduce cu circa 26 milioane lei. Cu 
toate acestea, din discuțiile avute cu 
o serie de muncitori și specialiști 
rezultă că există încă rezerve neva
lorificate. „De multe ori nu găsim la 
magazie materiale la dimensiunile 
prevăzute in tehnologie și sintem ne- , 
voiți să prelucrăm materiale cu di
mensiuni mai mari, ne spune Petre 
Mihai, șeful secției nr. 3.' Consecin
țele : risipim metalul, consumăm mai 
multă energie pentru prelucrarea pie
selor. pierdem din capacitatea de 
producție".

Se -poate trage deci concluzia că, 
la I.M.E. București, creșterea efici
enței economice devine cel de-al 
doilea „factor de putere" al motoa
relor electrice fabricate aici. Si tre
buie pusă în valoare orice posibili
tate pentru a produce mai mult, cu 
cheltuieli materiale cit mai reduse.

Ce relevă o analiză la întreprinderea de mașini electrice din București a

unde plugul 
de mulți ani 

dacă-mi amintesc bine, le-am culti
vat, parte cu ovăz, parte cu , alte 
plante, cu 10—15 ani in urmă 1 De 
atunci n-a mai intrat aici fierul plu
gului".

Vrem să aflăm pină la capăt soar
ta pămintului nelucrat. Și iată care 
este* situația.. în planul de produc
ție pe acest an s-au înscris 470 hec
tare cu porumb, față de 370 hectare 
anul trecut. „In realitate, pentru 
porumb avem doar 190 hectare, adau
gă președintele. Restul...". Reevalua
rea suprafețelor nu-i o treabă deloc 
simplă, și iată de ce. Cele 220 hec
tare sint împrăștiate în peste 1000 
de parcele și parcelate, unele prin 
preajma comunei, altele la distante 
de 5—10 km.

Nu rezultă însă nici un efort, nici un 
fel de preocupare pentru a găsi so
luții de a intra cu plugul în tere
nuri odinioară arabile. Și este de ne
înțeles de ce nu se atribuie coopera-

care am planificat producția fizică, 
fondul de retribuire, cheltuielile to
tale și materiale la 1 000 lei producție- 
marfă, valoarea producției nete și be
neficiile. Totodată, am descentralizat 
aparatul contabil al întreprinderii și 
am înființai grupe economice in 
secții. Aceste măsuri au contribuit 
în mod hotărîtor la mai buna gospo
dărire a resurselor materiale".

O acțiune intensă se desfășoară 
pentru reducerea greutății motoarelor 
și deci a consumului de metal prin 
perfecționarea tehnologiilor și repro- 
iectarea motoarelor. După cum ne 
spunea tovarășul Stan Năstasc, in
giner principal la atelierul proiecta
re tehnologii, numai prin perfecțio
narea metodei de ștanțare a tolelor 
de la rotoarele generatoarelor sincro
ne, anul acesta se va realiza o eco
nomie de cîteva zeci de tone de ta
blă silicioasă. Dealtfel, greutatea unor 
motoare realizate la I.M.E.B. este deo
sebit de semnificativă pentru cali
tatea muncii colectivului de aici. Iată.

nu este in inten- 
ne substituim fo- 

dar nuUrcăm pantele unuia dintre dealu
rile care înconjoară comuna Biertan 
din județul Sibiu. Sînt suprafețe in 
pantă denumite „foste arabile". De 
ce „foste" ? Pentru că, in decursul 
deceniilor, ele au fost lucrate gos
podărește, pe curba de nivel, formîn- 
du-se terase înguste, dar suficient de 
plane pentru a putea fi arate și cul
tivate.. Acum au un aspect dezolant, 
de pîrloagă, în, care n-a mai intrat 
fierul plugului de mulți ani. Ce se 
va întîmpla în această primăvară, cînd 
trebuie însămințată fiecare porțiune 
de teren, oricît de mică ? Facem „ra
diografia" situației - pământului arabil 
al acestei cooperative. In scripte sînt 
1 380 hectare arabile, dar se cultivă 
numai 1 160 ha. „în acest an avem, 
dar n-aveam, cum s-ar spune. . 220 
hectare arabile, afirmă președintele 
cooperativei, Nicolae Negrea. Adică 
le' avem de. însămînțat pe hîrtie, dar 
nu mai sint arabile. Ultima dată,

este ma-i mare, iar 
1 000 lei producție- 
citeva sute de lei. Și 
rezultă și din grafic,

din 
au 
de 

; de 
ce 
să 

i să 
ha

nici caprele nu aveau
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CARACTERUL MILITANT AL MUNCII POLITICE
In urmă cu mai bine de trei ani, pe baza mă

surilor adoptate de Congresul educației politice 
și culturii socialiste, au luat ființă — la nivel 
județean, municipal, orășenesc și comunal — 
consiliile de educație politică și cultură socialis
tă. Răspunderile noilor organisme au fost cu 
claritate sintetizate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a subliniat că ele sint che- 
njate „să asigure conducerea unitară a activi
tății cultural-educative, imprimîndu-i un carac
ter militant, orientind-o în direcția formării con
științei noi, revoluționare a maselor. în întreaga 
lor activitate, aceste organisme trebuie să se

sprijine pe un larg activ obștesc, să asigure uni
rea intr-o singură direcție a instituțiilor și bazei 
materiale, a tuturor forțelor intelectualității 
noastre".

In răstimpul care a trecut de. la înființarea 
acestor consilii, s-a cristalizat, firesc, o anumită 
experiență, ele afirmindu-se ca o prezență ac
tivă in viata localităților, cu multiple si fertile 
consecințe pentru continuitatea și finalitatea 
educativă a activității politico-ideologice si cul- 
tural-artistice. Cu sprijinul consiliilor de educa
ție politică și cultură socialistă, organele de par

tid acționează mai eficient, mal prompt in ve
derea cunoașterii cerințelor spirituale ale oame
nilor, a alcătuirii unor programe educaționale 
aflate în consonantă directă cu aceste nevoi, a 
diversificării formelor și mijloacelor educative, 
desfășurînd in acest domeniu o activitate mai 
amplă, mai bine gîndită și orientată. Sint reali
tăți care ne-au fost confirmate și de activita
tea practică a unor consilii comunale de educa
ție politică și cultură socialistă din județul Hu
nedoara. Dar să derulăm firul constatărilor 
noastre.

Poposim mai intîi In Geoagiu. Co
mună mare care ambiționează să-și 
modifice în anii ce vin statutul, să 
devină un twu centru urban al jude
țului ; exista aici o bază mate
rială puternică și, nemijlocit legat 
de aceasta, un important potențial 
uman, intelectual., în chip firesc, în
trebările noastre au vizat tocmai felul 
în pare sint puse* în valoare. Drept 
răspuns, tovarășa Simina Samoilescu, 
președinta,, consiliului comunal de 
educație politică si cultură socialistă, 
ne-a înfățișat aetiunile ce se desfă
șurau în comună chiar în acele zile.

Cunoașterii actualității politice, 
aprofundării ideilor și indicațiilor 
cuprinse în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu le erau consacrate 
seri de întrebări și răspunsuri, emi
siuni ale stației de radioamplificare, 
expuneri Ia căminele culturale, în- 
tilniri ale activiștilor de partid cu 
cetățenii comunei. „Numitorul comun 
al acestdr acțiuni — aprecia pre
ședinta consiliului — îi constituie 
efortul de a desprinde sarcinile care 
ne revin nouă, de a-i face pe oameni 
să hotărască împreună asupra căilor 
de a le duce operativ la îndepli
nire". Una dintre cele două brigăzi 
științifice din comună susținea chiar 
în seara prezentei noastre în Geoagiu 
una dintre întîlnirile sale bilunare cu 
sătenii, cu elevii ; ■ cu cîteva zile în 
urmă avuseseră loc cursurile univer
sității . c.ultural-știintifice. De la 
stația de radioamplificare a comunei, 
sătenii puteau afla, date Ia zi despre 
mersul luci arilor agricole de sezon. 
33 de formații artistice — cu 8 mai. 
multe decît în ediția trecută — sint 
angrenate in • actuala ediție a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei".

Dar cum lucrează efectiv un con
siliu ? în comuna Romos, președinta 
consiliului, tovarășa Ana Crăciunescu, 
ne-a prezentat, mai intîi, amănunte

L

despre componenta consiliului. No
tăm astfel că între membrii săi se 
numără secretarul adjunct ai comite
tului comunal de partid, cadre din 
conducerea organizației U.T.C., sin
dicat și femei, a cooperativelor 
agricole de producție și a școlilor, di
rectori de cămine culturale. Cu alte 
cuvinte, principalele organizații Și 
instituții cu atribuții educative sint 
reprezentate prin acele cadre care cu-

asemenea obiectiv a fost la Romos la 
data anchetei noastre pregătirea in 
condiții optime a campaniei de pri
măvară ; în acest cadru, măsurilor 
organizatorice adoptate de comi
tetul comunal de partid, consiliul 
le-a asociat acțiuni educative diver
se, menite să slujească înțelegerii ne
cesității de a se* realiza lucrări de 
bună calitate și la timp.

.. în comuna Pui. analizînd preocu-

Din experiența consiliilor comunale de educație politică 
și cultură socialistă din județul Hunedoara

' nosc cel mai bine sectorul lor de ac
tivitate, ca și cerințele muncii poli
tico-educative. „Desigur că . aceasta
— ne spunea tovarășa Crăciunescu — 
nu înseamnă că planul de activități 
al consiliului reprezintă doar însuma
rea „ad litteram" a programelor 
organizațiilor și instituțiilor amin
tite. Este efectiv un program nou, 
distinct, care răspunde obiectivelor 
celor mai importante pe care și le 
propune comitetul comunal de partid
— mobilizarea mecanizatorilor și 
cooperatorilor la efectuarea exem
plară a lucrărilor agricole, educarea 
patriotică, materialist-știintifică a 
oamenilor, Întronarea normelor eticii 
și echității socialiste".

Aveam să aflăm, de asemenea, 
că. lunar, membrii consiliului se 
întrunesc . in scurte ședințe de 
analiză. Nu este vorbă de o 
simplă trecere în revistă a acțiu
nilor întreprinse, ci de stabilirea, in 
funcție de sarcinile noi care apar, a 
obiectivelor prioritare asupra cărora 
trebuie concentrate forțele. Iar un

parea consiliului comunal pentru lăr- 
' girea paletei de forme și mijloace ale 

muncii politico-educative am reținut, 
pentru exemplificare, aspecte din 
activitatea desfășurată în vederea 
combaterii credințelor mistice, a su
perstițiilor. a formării unor solide 
convingeri, materialiste. Aici, con
siliul comunal și-a gîndit activi
tatea In acest domeniu pe trei direc
ții principale de acțiune — răspindi- 
rea cunoștințelor științifice, satiriza
rea unor superstiții, intervenția 
promptă în ajutorarea oamenilor 
aflați în momente mai grele ale vie
ții. Din această largă perspectivă, 
s-au născut numeroase modalități de 
muncă educativă — brigada științi
fică. cursuri cu problematică de profil 
la universitatea cultural-științifică, 
cercurile de elevi ..Prietenii adevă
rului științific", spectacole teâtrale 
cu piese in care sint ironizate naivi
tatea și credulitatea unor săteni de 
care profită, spre a-și rotunji venitu
rile, escroci ce se dau drept „tămă
duitori" ai oricăror suferințe.

cinema
9,30: 11,30:® Tentația : SCALZ 

13,30: 15,30: 17 45; 20.
O Naufragiul : PAI,ATOL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18. 
«Zizania : PATRIA. — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.15, LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30;, 15.45; 18: so, 
BUCUREȘTI - 9,15; 11,15; 13.30;

iȘTBUL .- 
I-, .20,1,5.’ ' 
'AR — 9;
20.15, CUL-

BUCUREȘTI — 9,15. 
15,451 18; 20,15, ; . |
• Peisaj 
9: 11,15;
• Sălbaticuf : FEROVIAR — 9;
1L15,?. ,13,30; 15,45; 18; 20.15, CUL- 
TUPvAL^ 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 25.15. — < _ /
• Foc pe punte î1 CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 15',30; 17.30; 19.30. 
0 întoarcerea lui Vodă Lâpușnea- 
nu : CINEMA STUDIO — 10; 12.45; 
16; 18,45, CAPITOL 9,30; 12,30; 
16; 19. MELODIA — 9; 12; 16; 19. 
A Mizerabilii: FAVORIT — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15. VICTORIA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18:
o Singur printre prieteni : 
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30: 
18; 20,15. MODERN — 9 
13,30; 15,45; 18; 20,15. \
• Degețica — 9.15; 10.45 
13,45;, O viață închinată 
poporului — 15.30; 17.30; 
DOINA.
• Fata de pe lac : BUCEGI — 
16; 18; 20.
• Rug și flacără : FERENTARI
— 15; 17,30; 20. VIITORUL - 15,30; 
17,30; 19,30. TIMPURI NOI ~ 15; 
17,15: 19.30.
@ Mijlocaș la deschidere î DA
CIA — 9; 11.15; ’13.30; 15.45; 18; 20, 
COTROCENI - 15; 17.15: 19.30.
O Sosea odată un călăreț : GRI-

fericirii
19.30 :

VITA — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18;
20.15, - AURORA — 9; 11.15: 13.30: 
15,45; 18; 20, FLAMURA — 9; 11; 
13,15: 15,30; 17,45; 20.
o Artista, dolarii șl ardelenii : 
GIULEȘTI - 9; 11; 13,15; 15-30;
17,45; 20, MIORIȚA — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLORE AS CA
— 9: 11; 13: 15,30; 17,45; 20.
• Colosul din Rhodos : BUZEȘTT
— 9,30; 12; 16,15; 19. FLACARA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
O Studentul, computerul șl carto
fii : PACEA — 15,30; 17.30; 19,30. 
o I se spunea ^Buldozerul" : 
LIRA — 10; 12; 15,30; 18; 20, TO
MIS — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18;
20.15.
• Sezonul de catifea : VOLGA — 
9; 11,15; L3.30; 15,45; 18; 20,15.
@ Jocuri de noapte ; POPULAR
— 15,30; 17,30; 19,30.
a Bilet de întoarcere î MUNCA
— 16; 18; 20.
• Popeye marinarul — 14,30: 17 45, 
Clopote de toamnă — 16; 19,30 : 
COSMOS.
© Prima mea vară : ARTA — 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
o Camionul de cursă lungă : 
DRUMUL SĂRII - 15.30: 18: 20.
• Cumpăna ; PROGRESUL — 1G; 
18: 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 19.30. (sala 
Atelier) : Aventură in banal — 19,
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Roberto Benzi (Ita
lia). Solist : Valentin Gheorghiu 
— 19.30.

• Radlotelevlzlunea Română (sir. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Iosif Conta — 20
• Opera Română : Seară vieneză 
— 19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cint — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Floriile unui geambaș — 19.30.
(sala Grădina Icoanei) : Infideli
tate conjugală — 19.30
• Teatrul Mic : Efectul razelor
gamma asupra anemonelor — 
19.30. ; . ..
a Teatru! de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
O Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Jocul vieții și al morții — 
19,30 (sala Studio) : Scoica de 
lemn — 19.
a Teatrul Glulești (sala Majestic): 
Dragă ‘mincinosule — 19.30. (sala 
Glulești) : Opinia publică — 19.30. 
(la Casa prieteniei româno-sovie- 
tice) : Goana — 19.
a Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 18,30.
a Teatrul satlrlc-muzical ,.C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30. (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19.30.
a Teatrul „Ion Vasllescu" : Para
dis de ocazie — 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
a Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 9.30. 
tnșir-te mărgărite — 17.
a Teatrul .Țăndărică" : Jocuri de 
poeți, jocuri de copil — 17.
a Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 19.30.
a Studioul de teatru al I.A.T.C.: 
D-ale carnavalului — 19,30.

...La Băcia am discutat mai Intîi 
cu primarul, care ne-a spus că 
nu cunoaște în detaliu activitatea 
consiliului comunal de educație po
litică și cultură socialistă, dar apre
ciază că aceasta nu poate fi consi
derată satisfăcătoare. Discuția cu 
președintele consiliului comunal avea 
să-i confirme aprecierea. Constatăm 
astfel că o’bună parte din prevede
rile planurilor de muncă par trase 
la șapirograf, de la un trimestru la 
altul. Explicația: multe dintre ac
țiunile preconizate riu se realizează 
și sint trecute dintr-un plan de 
muncă în altul. Iată cîteva asemenea 
acțiuni cu scadentă de mai multe 
luni de zile : aplicarea și generali
zarea unor initiative care au dat 
bune rezultate în alte zone ale 
județului ; inițierea unei suite de 
manifestări cultural-educative sub 
genericul „Acasă la navetiști" (faptul 
că 700 de săteni de aici lucrează 
la Simeria. Călan sau Hunedoara, 
vorbește de la sine, despre în
semnătatea realizării unor atari ac
țiuni) ; organizarea unor puncte de 
documentare, politico-ideologică bine 
înzestrate.

...Aflați la capătul investigațiilor, 
sint, credem, necesare cîteva con
cluzii. Nu poate fi apreciat, de pildă, 
decît pozitiv faptul că fiecare consi
liu comunal lucrează pe baza unor 
planuri de muncă bine gindite. 
Dar trebuie spus, totodată, că alcă
tuirea unor planuri judicioase este 
doar întîiul pas în munca consiliilor, 
ce-i drept important, esențială rămî- 
nînd însă transpunerea lor în viață, 
în acțiuni care să aibă darul de a 
informa și a educa deopotrivă, de a 
forma și întări sentimente, convin
geri. deprinderi. Ceea ce. cum s-a 
văzut, nu se întimpiă întotdeauna.

Este bine că multă consilii co
munale realizează studii. anali
ze și controale- care să pună Ia 
dispoziția comitetelor comunale de 
partid concluzii pentru perfecționa
rea activității politico-educative, a 
muncii de partid in ansamblu. Dar, 
adeseori asemenea investigații îm
bracă veșmintele formalismului, con
tribuția lor la îmbunătățirea activi
tății fiind de aceea minimă.

Periodic, consiliile comunale se În
trunesc și analizează) ceea ce ap tn- 
făptuit. Este o practică bună, in mă
sura în care aceste analize se sol
dează cu concluzii clare asupra mo
dalităților concrete de a realiza ac
țiunile stabilite. Dar cit de utile au 
fost atari analize, cînd. bunăoară. în 
comuna Pui nu s-a observat, o lungă 
perioadă de timp, că in vreme ce la 
centrul de comună, căijiinul cultural 
este gazda a' douăzeci de acțiuni în 
decursul unei luni, in majoritatea ce
lor 10 cămine culturale din satele 
componente abia au loc 3—4 acțiuni 
pe lună.

In fine, faptul că unele organe lo
cale de partid îndrumă sporadic con
siliile de educație politică și cultură 
socialistă vine' să arate că acestea 
n-au înțeles că prin consiliul de 
educație politică și cultură socialistă 
au la indemînă un organism viabil, 
eficient, un important ajutor în 
munca pentru modelarea omului nou. 
După cum; unele comitete de partid 
par a se considera degrevate de 
orice sarcini in domeniul muncii cul
tural-educative. lăsînd totul in 
răspunderea si la' latitudinea aces
tor, consilii. \ O necesară schim
bare de • optică in asemenea ca
zuri nu poate să fie decît în folosul 
îmbunătățirii muncii acestor orga
nisme și. prin urmare, al sporirii efi
cientei activității politico-educative 
de la sate.

Silviu ACHIM 
Sabin CERBU

Memoria care evocă în 
filmul Malvinei Urșianu 
vremea. domniei Iui A- 
lexandru Lăpușneanu este 
memoria doamnei Ru- 
xandra. Memoria , unei 
conștiințe vii. treze, sen
sibile și totodată grave, 
acuzat dramatice, ca, și e- 
venimentele care au for
mat și au determinat des
tinul eroinei. Renunțînd la 
concepția reconstituirii 
spectaculos-exterioare și 
la reducerea complexei u- 
manităti a istoriei noastre 
la personajele bipolare 
(pozitiv-negativ). filmul 
Malvinei Urșianu „pune 
în scenă" o concepție su
perioară. matură asupra 
trecutului, este _o lec
tură făcută de 'un cro
nicar obiectiv și1 înțe
lept care nu descrie su
mar și nu se grăbește să 
judece și să condamne 
prioit personajele ce sa 
confruntă pe scena isto
riei. înțelegînd că ele 
joacă nu rolurile bunului 
lor plac, ale capriciilor 
sau liberului arbitru, ci 
pe acelea impuse de ca
racteristicile vremii lor. 
„întoarcerea lui Vodă Lă
pușneanu". ultimul musa- 
tin din dinastia eroică pe 
care Eminescu o vedea 
ca pe o „seminție de 
atrizi"; demnă de tragedia 
elină, este nu doar o ecra
nizare a unui scurt frag
ment din istoria Moldo
vei. ci, totodată, o com
plexă metaforă cinemato
grafică a unei situații 
universal-valabile : meta- 
foră-tip a tragediei tim
purilor neeroice și a îm
prejurărilor neprielnice — 
Preate de forte interne si 
externe — ce stau in 
calea afirmării adevăratei 
vocații a unei colectivități 
și a unui conducător. Ve
nit in scaunul marelui 
său Înaintaș, a cărui um
bră ilustră domină obse
dant conștiința urmașilor 
deasupra cărora se bol
tește un cer mai mic, 
Lăpușneanu se vede în
conjurat de tendințele 
acaparatoare ale marilor 
puteri, rînd pe rînd sedus 
ori. amenințat cu pierde
rea „înaltei" lor protecții 
și prietenii, nevoit să-și 
suspecteze din această cau
ză. permanent, chiar oa
menii cei mai -.apropiat!, 
sfetnicii de „taină", bănu- 
iți de trădarea tainelor, 
a aspirațiilor și adevăra
telor lui intenții. înconju
rat. înăuntru și în afară. 

. de prieteni suspecți, de 
pretendenti gata să-i ia 
tronul, de boieri care nu-1 
cunosc și n-au încredere 
tn el. dar, mai ales, de o 
tară pentru care el rămî- 
ne un „ilustru" necunos
cut căruia multi nu-i știu 
nici numele, el se vede, 
astfel redus, în "pofida 
dragostei de țară, la nepu
tința de a acționa potri
vit intențiilor și patriotis
mului său indiscutabil. 
Ca un zid se înaltă in
tre el și cei multi 
— poporul Moldovei prin 
codrii căreia mai aleargă 
calul alb al măreției lui 
Ștefan — boierii, merce
narii, prietenii nedoriți. 
pretendentii. iscoadele pu
terilor străine. Tragedia 
unui Lăpușneanu. domni
tor ce nutrește gînduri 
mari, demne de umbra 
uriașului Ștefan cel Mare, 
provine din această pră
pastie intre intențiile in
dividului capabil și posi
bilitățile de realizare ce 
sălășluiesc numai în uni
rea cu cei mulți, în înțele
gerea și încrederea lor. 
Coroana voievodului stră
lucește stins, tot mai de
parte de fruntea norodului 
pe care n-o mai poate atin
ge. Deturnarea unor mari 
intenții și calități indivi
duale. modificarea acesto-

ra in opusul lor si risi
pirea sterilă a puterii - — 
aceasta este consecința 
complexelor contradicții 
ce sleiesc, dinăuntru și 
dinafară, tara. Lăpușnea- 
nu este victima acestei 
situații. eroul fără glorie 
ce-și asumă totuși acest 
destin — de care este pe 
deplin conștient — în nu
mele supraviețuirii Mol
dovei ; doamna Chia.ina 
oferă cheia înțelegerii a- 
cestei dispariții fără glo
rie (singura formă posi
bilă. in acele condiții, de 
a servi țara !) cînd îi 
spune Ruxandrei, soția 
voievodului, că sint tim
puri cînd puterea nu estb 
atit instrumentul măririi, 
cit carul ce aduce cu el 
și povara umilirii, cind

într-un asemenea sîn- 
geros ..veac de iarnă" pu
terea domnească nu mai 
poate decit să ..tină 
tara pe loc", s-o ascundă 
ca pe un tezaur de preț 
pentru a-i asigura un vii
tor mai bun, demn de 
trecutul său. dar și, ine
vitabil, astfel să-i întîrzie 
dezvoltarea.

în consecință, este clar 
că vremea ultimului Mu- 
șatin nu este vremea 
așezată a marilor con
strucții.-a Meșterului Ma- 
nole, ci doar una de 
păstrare cu prețul unor 
mari sacrificii a ceea ce 
se înălțase și se acumu
lase de mult pe aceste 
meleaguri, strălucind în 
timpul eroic al lui Ștefan 
sau în cel gospodăresc al

„întoarcerea 
lui Vodă

Lăpușneanu “

un om trebuie să se plece 
pentru a nu fi supusă o 
tară.

Filmul Malvinei Urșia
nu ne înfățișează astfel, 
prin Lăpușneanu. tragica 
întruchipare a uneia din
tre alternativele raportu
rilor omului cu istoria și, 
anume, aceea pe care atit 
de adine și lapidar o de
finesc vorbele cronicaru
lui : „că nu sint vremile 
sub om, ci bietul om sub 
vremuri". însă aceasta nu 
înseamnă că filmul este o 
formă judecătorească de 
„absolvire" a unui perso
naj ca Lăpușneanu de 
păcatele și defectele sale, 
de reabilitare a lui in 
fata posterității, ci o ope
ră artistică în care mai 
presus de vinovăția 
șau nevinovăția eroului 
stă dezvăluirea meca
nismului ce face ca a- 
semenea timpuri nee
roice si împrejurări ne
prielnice să scoată la 
iveală și să exacerbeze, 
într-un individ superior 
dotat, trăsăturile negati
ve : cruzimea, suspiciu
nea, neîndurarea, perfidia 
nu sînt (cum nici cruzi
mea unui Vlad Tepeș nu 
era) stigmate „fatale", în
clinații morbide, care apa
să inexplicabil conștiința 
și caracterul unui om. ci 
efectele dezastruoase ale 
unei anume „specii" de 
timp asupra sa. Am putea 
spune, în acest sens, că 
însăși nebunia lui Lăpuș
neanu are caracterul so- 
cial-istoric al timpului 
său înnebunit, al unei 
epoci cumplite pe care un 
Xenopol, ca și Eminescu, 
o vede înecată. Shakes
pearean, într-un val de 
singe.

lui Alexandru cel Bun. 
Filmul redă de aceea cu 
mare insistență și acura
tețe ceea ce aveam de 
păstrat și de sustras peri
colului risipirii : cadrul 
fizic și spiritual al unei 
înalte civilizații autohto
ne, reproduce cu fideli
tate exemplară atmosfera 
ceremonialului bizantin 
de la curtea domnească, 
expresie a unei spiritua
lități constituite, incon- 
fundabile.‘a unei impre
sionante civilizații medie
vale românești (sceno
grafia : Adriana Păun). 
Din galeria personajelor 
memorabile ale acestui 
film, alături de Petrea. 
om din popor ridicat la 
rang de sfetnic al domnu
lui, gata el'însuși de sa
crificiul necesar, alături 
de Ruxandra, șotia voie
vodului, o personalitate 
ieșită din comun este 
Motoc. Și dacă psihologia 
sa complexă amintește de 
cea a unor personaje 
shakespeareene, aceasta 
nu. face decil să accentue
ze latura demonstrativă a 
filmului. în direcția rele
vării resurselor mari pe 
care tipologia istoriei na
ționale le pune la dispo
ziția creatorilor. Natura 
„shakespearei‘-ană a lui 
Motoc nu este o simplă 
calchiere, ci un avertis
ment polemic asupra Dro- 
iectiei universale a uma
nității Derindate ne ecra
nul românesc al istoriei. 
Lipsa lui de scrupule (u- 
șurinta cu care schimbă 
mai multi domni) nu se 
explică doar prin dorința 
de proprietate, prin ego
ism monstruos, ci izvorăște 
și dintr-un dispreț, deși 
superior, totuși întemeiat

față de slăbiciunea evi
dentă a celor pe care 
trebuie să-i slujească, 
Moțoc are un „cer", un 
principiu, un criteriu mo
ral în personalitatea lui 
Ștefan cel Mare, domnul 
despre vitejia. înțelepciu
nea căruia glăsuiesc cin- 
tecele și vorbesc cu ve
nerație țăranii. Prinși și 
răsuciți în vîrtejul eve
nimentelor, eroii filmului 
nu se confruntă doar cu 
un ideal al domniei înțe
lepte. ci și cu realitatea 
exemplului dat de Ștefan, 
al cărui tron uriaș domină 
simbolic în marile scene, 
ale filmului.

Filmul Malvinei Urșia
nu este absolut remarca
bil prin atmosfera si prin 
tensiunea internă, prin 
dramatismul confruntări
lor psihologice, prin forța 
sugestivă și varietatea 
momentelor alese.

în privința interpretării
— reîntîlnirea, pentru a 
treia oară, dintre doi mari 
actori ca Silvia Popovici 
și George Motoi și o re
gizoare care știe să în
drume și să valorifice nu
anțele jocului actoricesc
— nu putea fi decît feri
cită. George Motoi par
curge convingător, cu 
simplitate și elegantă, 
cind dezinvolt, cînd enig
matic. etapele, ca și vîr- 
stele devenirii personaju
lui, drama confruntării cu 
boierii și cu marea Um
bră, răsucirile lui stranii 
și amenințătoare, tragedia 
unui destin învins deo
potrivă de invazia irațio
nalului și capcanele isto
riei. Silvia Popovici im
pune printr-o creație pli
nă de personalitate, adine 
interiorizată, bogată in 
nuanțe, relevînd blînde- 
țea ori spaima. calmul 
unei decizii grave, impli
carea ori reflecția. Com
poziții interesante reali
zează și ceilalți actori 
aleși de Malvina Urșianu, 
fie că e vorba de actori 
mai tineri ca Valeriu Pa- 
rasehiv (Moțoc). actor cu 
un chip interesant și pri
vire pătrunzătoare, dar cu 
o mimică insuficient de 
mobilă, de Corneliu Co- 
man (Petrea) ori de Eu- 
sebiu Șiefănescu (fantas
tul intrigant și' uzurpator 
Despot, cu privirea tul
bure si alunecoasă), fie de 
actori care, deși apar rar 
și intermitent în filme, 
ca Eugenia Bosînceanu și 
Ion Niciu,' dau o inter
pretare de reală distincție 
Doamnei Elena sau boie
rului Trotușan. fie de 
două personalități acto
ricești ale scenei clujene*: 
Silvia Ghelan (Elisafta) și 
Melania Ursu (o Chiajnă 
cu limba ascuțită și tăioa
să și cu simt practic, mai 
tînără și mai simpatică 
decît eroina lui Odo- 
bescu).

Colaborînd rodnic și 
competent cu operatori de 
gust și înaltă profesiona- 
litate. precum Al. întor- 
sureanu și Gh. Fischer 
(autorii unei imagini cla
re, frumoase, ce investi
ghează expresiv ambian
țe și chipuri, relații, nu
anțe ascunse ale relațiilor 
dintre personaje, și care 
conține și efecte speciale 
de iluminare) și cu com
pozitorul Anatol Vieru 
(autor al unei muzici ce 
creează atmosferă și 
punctează rafinat tensiuni 
dramatice). Malvina Ur
șianu supraveghează cu 
ochi expert și ager, sec
vență cu secvență, toate 
compartimentele ansam
blului ce compun această
monumentală realizare 
cinematografică, prileju
ind astfel un veritabil 
eveniment cultural.

Natalia STANCU

(Urmare din pag. I) 
de-al Xll-lea Congres al P.C.R.. a 
orientărilor și indicațiilor cuprinse 
în cuvîntările secretarului general al 
partidului, acțiunea fermă pentru în
făptuirea întocmai. împreună cu 
întregul popor, a obiectivelor stabi
lite asigură cadrul în care tinerii 
obțin rezultate mereu mai bune in 
producția materială, în industrie și 
agricultură, pe șantierele naționale 
și locale ale tineretului, în creația 
științifică și tehnică, la învățătură, 
în centrul Întregii munci politico- 
educative desfășurate de organizațiile 
U.T.C. și A.S.C. se află, ca obiectiv 
fundamental, preocuparea privind 
întărirea continuă a unității de vo
ință și acțiune a tuturor categoriilor 
de tineri, participarea activă a între
gului tineret la efortul pe care parti
dul. poporul îl fac în vederea ridică
rii României pe noi trepte de progres 
și civilizație.

Obiectivul central pe care partidul 
l-a încredințat organizațiilor U.T.C. 
— educarea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului — conține în 
prezent trăsături noi, calitativ superi- w 
oare. Din Programul P.C.R., din 
hotărîrile Congresului al Xll-lea 
reies, pentru Uniunea Tineretului 
Comunist, sarcini deosebit de impor
tante .privind unirea eforturilor tu
turor tinerilor in înfăptuirea trecerii 
la o nouă calitate în toate domeniile 
de activitate și îndeosebi în econo
mia națională. Pe această bază s-a 
trecut la consolidarea cadrului poli- 
tico-educativ în care concepția tine
rilor despre viată, despre societate 
se întemeiază pe participarea lor 
activă la muncă, la activitatea crea
toare din unități economice, de învă- 
țămînt. știință și cultură. în aeest 
cadru se aduc îmbunătățiri substan
țiale întrecerii uteciste ..Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cincina
lului revoluției tehnico-știintifice". 
parte integrantă a întrecerii socialis
te. expresie a preocupării perma
nente și exigente a organizațiilor 
U.T.C. pentru creșterea responsabili
tății tuturor tinerilor, din toate do
meniile de activitate, fată de'- înde
plinirea exemplară a sarcinilor eco
nomice. pentru o mai hotărîtă an
gajare a tinerei generații în reali
zarea obiectivelor dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei.

Direcțiile de dezvoltare economico- 
socială a României în actualul cin
cinal și în perspectiva cincinalului 
viitor impun o și mai mare preocu

pare a organelor șl organizațiilor 
U.T.C. fată de tineretul muncitoresc, 
angajat in soluționarea problemelor 
legate de ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, promovarea 
progresului tehnico-știintific. întro
narea disciplinei muncitorești. Orga
nizațiile U.T.C. din întreprinderi in
dustriale. din construcții și transpor
turi inițiază ample acțiuni de muncă 
pentru îndeplinirea planului produc
ției fizice și nete, pentru îmbunătă
țirea calității producției, realizarea 
sarcinilor la export, reducerea chel
tuielilor materiale, a consumului de 
materii prime, energie si combusti
bil. în numeroase unități economi
ce se organizează zile, săptămini și 
decade de recorduri în producție, ac
țiuni menite să asigure creșterea 
productivității, sporirea eficientei 
muncii. Măsurile preconizate în ve
derea dezvoltării ramurilor de vîrf 
ale industriei naționale, făuririi u- 
nei industrii cu o structură moder
nă, de eficientă tot mai ridicată au 
determinat o preocupare sporită pen
tru îndrumarea și sprijinirea orga
nizațiilor U.T.C. din industria meta
lurgică. a construcțiilor de mașini și 
chimică, pentru asigurarea cadrului 
participării cu elan revoluționar a 
tineretului la eforturile de înnoire a 
producției, de valorificare superioa
ră a metalului, a tuturor materiilor 
prime, de asimilare în fabricație a 
unor produse cu inaltl parametri teh- 
nico-științifid. Uniunea Tineretului 
Comunist își propune ca în viitor în
trecerea utecistă a tinerilor să se 
desfășoare sub genericul „TINERE
TUL - FACTOR ACTIV ÎN ÎNFĂP
TUIREA OBIECTIVELOR DECE
NIULUI ȘTIINȚEI. TEHNICII, CA
LITĂȚII ȘI EFICIENȚEI".

Obiectivul înfăptuirii unei profun
de revoluții agrare, stabilit de Con
gresul al Xll-lea al partidului, a 
determinat o creștere accentuată a 
preocupărilor Uniunii Tineretului 
Comunist in vederea antrenării tu
turor tinerilor de la sate la reali
zarea lucrărilor agricole, folosirea e- 
ficientă a fondului funciar, solutio
narea problemelor privind mecaniza
rea, chimizarea și irigațiile. în a- 
cest sens s-a trecut la elaborarea u- 
nor măsuri de largă perspectivă pri
vind participarea activă a tineretu
lui de la sate la înfăptuirea unor 
obiective prioritare ale agriculturii, 
în același timp, se acționează pen
tru o tot mai amplă participare a 
tineretului sătesc la înfăptuirea mă
surilor adoptate privind sistematiza

rea teritoriului și localităților, trans
formarea unor centre comunale in 
orașe agroindustriali.

Noua calitate a muncii In indus
trie. in agricultură, in toate domenii
le de activitate impune o nouă ca
litate a pregătirii profesionale. în 
cadrul acțiunilor proprii ale Uniunii 
Tineretului Comunist, a căror meni
re este de a contribui la calificarea, 
ridicarea calificării și policalificarea 
tinerilor, s-a trecut la extinderea 
unor forme eficiente cum sînt poli- 
tehnicile muncitorești pentru tineret, 
concursurile profesionale si olimpia- 

Angajare revoluționară, participare activă 
a tineretului la înfăptuirea istoricelor hotărîri 

ale celui de al ll-lea Congres al partidului
dele ; preocupați fiind ca prin aceste 
acțiuni specifice organizația noastră 
să-și aducă o contribuție activă la 
pregătirea și calificarea tinerilor in 
domenii importante ale economiei 
naționale prin programe speciale, de 
perspectivă, menite să asigure forța 
de muncă necesară în această perioa
dă. în care se prevede crearea a 
peste 2 milioane noi locuri de muncă.

Transformarea revoluționară a șco
lii românești, adîncirea procesului de 
integrare a învătămîntului cu cerce
tarea și producția implică o sporită 
preocupare a organizațiilor U.T.C. și 
A.S.C. pentru o temeinică pregătire 
teoretică și practică a elevilor și .stu
denților. în acest scop, preluind teme 
din programul unic de cercetare.' or
ganizația noastră va antrena tinerii 
în rezolvarea unor cercetări priori
tare pentru economia națională, va 
contribui la perfectionarea activității 
științifice a tineretului. Ne propu
nem. totodată, să acționăm pentru 
crearea unui sistem unitar de orien
tare școlară și profesională a elevi
lor. care să asigure unirea eforturi
lor școlii, unităților de producție, or

ganizațiilor de copii șl tineret, să ac
ționăm pentru aplicarea in viată de 
către organele de învătămînt a pre
vederilor legale, pentru a elimina 
tendințele de tergiversare, de solu
ționare abstractă a problemelor con
crete din acest domeniu.

Participarea tinerei generații la 
activitatea de muncă patriotică se 
înscrie, de asemenea, sub semnul 
noii calități. Prezența tinerilor pe 
șantierele naționale și locale — ade
vărate școli dg educație patriotică, 
revoluționară — va fi tot mai mult 
orientată către acțiuni de mare efi

ciență economică, avind drept scop 
realizarea unor importante obiective 
de investiții ale economiei naționale. 
Participarea întregului tineret la 
activitatea productivă și profesiona
lă, in industrie, in agricultură, pe 
șantierele muncii patriotice, in școli 
și facultăți constituie răspunsul său 
concret, entuziast la minunatele con
diții de muncă și viață create de 
partidul și statul nostru.

Din Programul partidului, din do
cumentele Congresului al Xll-lea' se 
desprinde ideea că educarea tinerei 
generații in spirit revoluționai- re
vine intregii noastre societăți, dar in 
primul rînd tineretului însuși, orga
nizației sale revoluționare. în acest 
spirit, Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști- și Organizația Pionierilor 
desfășoară o intensă activitate ideo
logică, politică și cultural-educativă, 
dovedesc o tot mai mare preocupare 
pentru perfecționarea formelor și 
modalităților muncii de propagandă, 
a intregii activități politico-educative. 
Prin multiplele activități initiate se 
asigură cunoașterea și însușirea te

meinică de către tineri a politicii 
partidului și statului nostru. înțele
gerea științifică a fenomenelor ce se 
petrec in natură și societate, for
marea unei gîndiri politice înaintate, 
dezvoltarea spiritului revoluționar in 
organizațiile U.T.C., in colectivele ti
nerilor. Sub conducerea și îndru
marea organelor și organizațiilor de 
partid, C.C. al U.T.C., comitetele ju
dețene, municipale, orășenești și co
munale ale organizației revoluționare 
a tineretului acționează într-o măsură 
sporită pentru legarea mai strinsă a 
muncii politice de activitatea colec

tivelor de muncă, pentru dezbaterea 
aprofundată a problemelor economi
ce și politice actuale ale partidului 
și statului, a sarcinilor ce revin tine
retului și organizațiilor U.T.C.

Organizațiile U.T.C., A.S.C. șl de 
pionieri promovează o diversitate de 
forme și modalități tn munca de 
propagandă. învățămîntul politic, in
formările politice, acțiunile din ca
drul cercurilor de dezbateri politico- 
ideologice sint organizate'in consens 
cu personalitatea distinctă a fiecărui 
colectiv de tineri, cu preocupările 
diverse determinate de specificul 
profesiei pe care o practică sau pen
tru care se pregătesc, de cunoștințele 
acumulate, de preocupări și particu
larități de vîrstă. Alături de acestea, 
colocviile politice și sociale, simpozi
oanele contribuie la formarea omu
lui nou, cu profunde convingeri mo- 
ral-politice, la educarea tinerilor în 
spiritul patriotismului revoluționar, 
la dezvoltarea gîndirii creatoare, pre
gătirea- materialist-știintifică, afir
marea spiritului de combativitate 
ideologică, la crearea unui climat de 
exigentă și răspundere comunistă.

Constituie și va constitui un titlu 
de onoare pentru organizațiile de ti
neret formarea și educarea noilor 
generații în spiritul înaltelor idealuri 
ale patriotismului, ale socialismului, 
al respectului față de trecutul glorios 
de luptă j-evoluționară ăl poporului 
nostru, al partidului comunist, for
marea unui tineret hotărît să ducă 
mai departe, prin faptele sale, tradi
țiile revoluționare, militante ale co
muniștilor, să dezvolte și să apere 
cu abnegație marile realizări socia- , 
liste ale patriei.

Manifestările politico-educative or
ganizate sub egida Festivalului „Cîn
tarea României", participarea la a- 
cest festival national al mun'cii și 
creației devin, din această perspec
tivă, o acțiune tot mai hotărît edu
cativă, cu un pronunțat caracter 
politic, in măsură să solicite nu 
numai entuziasm și pasiune, ci și 
inventivitate, spirit creator, preocu
pare pentru lărgirea orizontului de 
cunoștințe. Festivalul .național „Cîn
tarea României", întreaga activitate 
de creație spirituală au dovedit că 
există in rîndurile tineretului nume
roase și originale talente, animate de 
nobilele idealuri ale poporului căruia 
îi aparțin, devotate cauzei socialis
mului. Uniunea Tineretului Comu
nist, organizațiile de tineret sint 
preocupate ca, împreună cu uniunile 
de creație, cu toți factorii care au 
răspunderi în acest domeniu, să asi
gure un cadru amplu, generos de 
afirmare plenară, angajată a tineri
lor creatori, de implicare a lor res-' 
ponsabilă în opera constructivă a 
națiunii noastre.

Participarea tineretului în cadrul 
„Cîntării României" și „Daciadei", 
manifestările cultural-artistice, spor
tive și turistice, acțiunile recreative 
întregesc diversitatea activităților 
inițiate de organizațiile de tineret.

U.T.C., U.A.S.C.R. și Organizația 
Pionierilor acționează cu consecvență 
pentru realizarea unei noi calități' in 
amplul proces de formare comunistă, 
revoluționară, prin muncă și pentru 
muncă, a tineretului. preocupîndu,-se 
de întărirea vieții de organizație, di
versificarea întregii lor activități în 
raport de exigentele etapei actuale, 
de nivelul pregătirii politice și pro
fesionale a tinerilor, de continua lăr
gire a orizontului lor de cultură,, de 
dezvoltarea spiritului lor de creație 
și inițiativă. Sub conducerea parti
dului, Uniunea Tineretului Comunist 
își aduce contribuția la activitatea tie 
educare comunistă a tinerei generații, 

începînd din copilărie, asigurînd ca
racterul unitar, neîntrerupt al activi
tății de formare revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă, a întregu
lui nostru tineret. „Programul unitar 
privind educarea comunistă, revolu
ționară, prin muncă și pentru muncă, 
a tinerei generații din patria noas
tră, participarea lot mai activă a 
întregului tineret Iâ înfăptuirea obiec
tivelor Programului P.C.R.", ce va 
fi supus dezbaterii și aprobării fo
rumului tinerei generații, va da un 
suflu nou acțiunilor conjugate ale 
organizațiilor de copii și tineret pen
tru făurirea profilului comunist, re
voluționar al tinerei generații.'

Tineretul susține unanim ampla 
activitate internațională a partidului 
și statului și își exprimă totala ade
ziune față de obiectivele și direcțiile 
politicii externe stabilite de Congre
sul al Xll-lea al partidului. U.T.C., 
U.A.S.C.R. și Organizația Pionierilor 
participă activ la dialogul din mișca
rea internațională de tineret, acțio
nează și militează pentru transpune
rea în viață a principiilor politicii ex
terne a țării noastre.

Acum, cînd ne pregătim să întîmpi- 
năm cu bune rezultate în toate do
meniile de activitate Congresul al 
XI-lea al U.T.C., Conferința a XlI-a 
a U.A.S.C.R. și cea de-a IV-a Con
ferință a Organizației Pionierilor, 
cind tineretul, împreună cu întregul 
popor, sub conducerea partidului, 
muncește cu abnegație pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xll-lea al P.C.R., Uniunea 
Tineretului Comunist acționează, în 
acest cadru propice pentru substan
țiale îmbunătățiri calitative, în ve
derea dezvoltării conștiinței socia
liste a tinerilor, a formării lor în 
spirit revoluționar. însuflețitorul în
demn adresat tinerei generații de că
tre secretarul general a! partidului, 
de la tribuna marelui forum al co
muniștilor, de a învăța, de a ' munci, 
de a acționa în spirit revoluționar, 
se înscrie in mod firesc în deplin 
consens cu exigențele proprii acestei 
noi etape din viața țării. Legămîntul 
tinerei generații față de aceste lumi
noase îndemnuri este rostit, prin 
fapte demne de vîrsta tinără, cu lim
pezime și hotărîre : „Vom învăța, 
vom munci, vom acționa în spirit re
voluționar, pentru a contribui în mod 
exemplar la îndeplinirea obiectivelor 
cuprinse în Programul construcției 
prezentului și viitorului comunist al 
patriei !".
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CONGRESULUI AL XI-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN SRI LANKA

s-au desfă- 
Comitetului 
democrației

Miercuri după-amiază 
șurat lucrările plenarei 
Central al Organizației 
și unității socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei au 
fost înscrise următoarele puncte :

— Raport despre stadiul constitui
rii organizațiilor democrației și uni
tății socialiste și sarcinile ce le revin 
pentru creșterea contribuției lor la 
viața politică și social-economică ;

— Planul de activitate pe primul 
semestru al anului 1980.

în cuvîntul lor, participanții la 
dezbateri ‘au subliniat faptul că 
propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, cu privire Ia 
creșterea rolului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. în viata so- 
cial-politică a tării și îmbunătățirea 
organizării sale au fost întîmpinate 
cu entuziasm de masele largi popu
lare și sînt aplicate în viață, ele mar- 
cînd trecerea la o etapă calitativ su
perioară a procesului de adîncire a 
democrației orînduirii noastre socia
liste.

Vorbitorii au arătat că, încă de la 
constituire, organizațiile democrației 
și unității socialiste și-au orientat 
activitatea spre mobilizarea tuturor 
membrilor lor pentru ca. sub condu
cerea organizațiilor de partid, împre
ună cu celelalte organizații de masă 
și obștești, să participe activ la reali
zarea cu succes a prevederilor pla
nului pe 1980, a programelor de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial, la intensificarea mun
cii cultural-educative de masă, la 
impulsionarea vieții politice și la bu
nul mers al treburilor de interes 
general.

Un loc însemnat în cadrul dezbate
rilor l-au ocupat, de asemenea, pro
blemele privind rolul ce revine Or
ganizației democrației și unității 
socialiste in opera de formare a 
omului nou. cu o înaltă conștiință 
socialistă, cu o atitudine înaintată 
față de muncă, fată de avutul ob
ștesc. față de familie și societate. în 
promovarea activă a principiilor eti
cii și echității socialiste. în cultivarea 
patriotismului revoluționar.

Participants la dezbateri și-au re
afirmat voința fermă de a-și aduce 
întreaga contribuție la transpunerea 
în viată a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân și ale celui de-al II-lea Congres 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
participants au adoptat, într-o at
mosferă de mare însuflețire, o tele
gramă adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova-

• rășului Nicolae Ceaușescu, în care, 
între altele, se spune :

Cu mîndrie și deplină satisfacție, 
vă încredințăm că milioanele de 
membri ai organizațiilor democrației 
și x unității socialiste, toți cetățenii 
acorclă cea mai înaltă prețuire idei
lor dumneavoastră originale, cu ade
vărat înnoitoare.” privind lărgirea 
permanentă a modalităților de con
lucrare a partidului cu masele popu
lare. întărirea neîncetată a unității 
și coeziunii întregii națiuni, conside- 
rind crearea noilor organizații drept 
materializare a principiului potrivit 
căruia „socialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor".

Remarcabila, dumneavoastră iniția
tivă. încărcată de adinei semnificații

depentru întreaga noastră operă 
construcție revoluționară, a declan
șat pretutindeni o vastă acțiune poli
tică și organizatorică, menită să pună 
în valoare inițiativa ce'tătenească. să 
intensifice participarea tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — la 
făurirea vieții noi. prospere, libere și 
independente pe pămîntul patriei. 
Dovedind, așa cum ați apreciat dum
neavoastră. o matură înțelegere a 
problemelor mersului înainte al so
cietății noastre. încă în adunările de 
constituire, membrii organizațiilor 
democrației și unității socialiste au 
formulat numeroase propuneri și 
s-au angajat să participe efectiv, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
la realizarea în cele mai bune condi
ții a planului de stat pe anul în curs, 
a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, a programelor de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial, a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că și în 
viitor organizațiile democrației și 
unității socialiste vor face totul pen
tru a-și îndeplini misiunea cu care 
au fost chemate în viata societății 
noastre, intrucît ceea ce le călăuzește 
în muncă și le insuflă putere de ac
țiune este unitatea de nezdruncinat 
a tuturor cetățenilor tării, fără deose- - 
bire de naționalitate. în jurul Parti
dului Comunist Român, în jurul 
dumneavoastră, care intruthipați vre
rea. năzuințele și aspirațiile întru 
desăvîrșire ne calea socialismului si 
comunismului ale întregului nostru 
popor.

Lucrările Congresului dumneavoastră ne oferă prilejul deosebit de 
plăcut ca, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să transmitem participanților la lucrări, 
tuturor membrilor partidului, un cald și tovărășesc salut, împreună cu sen
timentele noastre de prietenie sinceră și solidaritate militantă.

în rindul opiniei - publice din țara noastră sînt bine cunoscute eforturile 
și activitatea partidului dumneavoastră, alături de alte forțe politice națio
nale interesate în propășirea patriei, consacrate consolidării independenței 
și unității naționale, promovării intereselor vitale ale maselor largi popu
lare, dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare a țării, triumfului 
idealurilor democrației, progresului, păcii și socialismului.

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția pentru raporturile de prie
tenie și solidaritate statornicite între P.C.R. și P.C.S.L., cărora le sînt 
caracteristice stima reciprocă, respectarea principiilor independenței, neames
tecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora liber 
linia politică internă și externă, strategia și tactica sa revoluționară, în 
conformitate cu condițiile în care acționează.

Avem convingerea că, în acest spirit, legăturile noastre prietenești se 
vor dezvolta în continuare, in interesul amplificării și diversificării, în cele 
mai variate domenii, a colaborării dintre România și Sri Lanka, dintre 
popoarele noastre, în folosul instaurării în lume a unui climat de pace, se
curitate, cooperâre rodnică și înțelegere între toate națiunile lumii.

i * t

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Plecarea delegației Partidului
Socialist din Cipru

Delegația Partidului Socialist din. 
Cipru, condusă de Vassos Lyssarides, 
președintele partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
in tara noastră, a părăsit miercuri 
dimineața Capitala.

Din delegație _  _ _ ___—
Doros Theodorou, secretar organiza
toric, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al partidului. 
Andreas Phridas, membru al Birou
lui Politic al C.C., șeful secției in
ternaționale a C.C., secretar al Co
mitetului 
Nicosia, Kriton 
bru al Biroului 
tor al Biroului

au făcut parte

de partid al districtului 
Gheorghiades. mem- 

Politic al C.C., direc- 
economic al partidu-

lui, secretar al Comitetului de partid 
al districtului Larnaca; Andreas 
Mirianthous* și Andreas Adamides. 

.membri ai C.C., membri al Biroului 
economic al partidului.

La plecșre. oaspeții au fost salutari 
de Constantin Dăscălescu, membru 
a) Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Hie Radu
lescu, secretar al C.C. aT P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Lucian Drăguț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central de 
Control ..Muncitoresc al Activității 

.Economice și Sociale^de activiști de 
partid.

(Agerpres)

vremea
•

IerJ a avut loc ședința 
executiv al Consiliului Sanitar Supe
rior, care a dezbătut probleme im
portante vizînd, intre altele, alimen
tația rațională a populației, preveni
rea și combaterea diabetului, cerce
tarea, utilizarea și protecția factorilor 
naturali de cură balneoclimatică, evo
luția stării de sănătate și a principa
lelor aspecte demografice în anul 
trecut, pregătirea practică a absol
venților facultăților de medicină și 
farmacie și altele. La dezbatere au. 
participat membrii Consiliului Sani
tar Superior, cadre didactice din în- 
vățămintul medical superior, repre
zentanți ai unor ministere și ai altor 
foruri centrale, cercetători, specialiști.

Faptul că au fost dezbătute aseme
nea probleme importante reflectă 
grija și. preocuparea permanentă a 
conducerii partidului și statului nos- < 
tru pentru continua îmbunătățire a 
stării de sănătate a pQpulatiei, in 
special prin practicarea unei medicini 
preventive. ' Referindu-se la două 
dintre problemele supuse dezbaterii 
— necesitatea unei alimentații rațio
nale, combaterea diabetului — tova
rășul profesor dr. docent Iulian 
MINCU ne-a spus :

— Asistăm in prezent și la noi — 
ca și în alte părți ale lumii — la 
creșterea unor maladii cronice dege
nerative, cum sînt bolile cardiovascu
lare, cu manifestările lor clinice cele 
mai frecvente — infarctul miocardic 
și hemoragia cerebrală. De asemenea, 
a crescut mult numărul cazurilor de

Cronica
Biroului diabet și obezitate. Toate acestea im

pun luarea unor măsuri complexe. 
Tdcmai de aceea, programul de pre
venire și combatere a diabetului, care 
s-a supus dezbaterilor, va fi unui 
din primele programe de această 
amploare pe plan international și va 
cuprinde, între altele, organizarea de 
acțiuni pentru depistarea precoce a. 
diabetului, iar cazurile de diabet nou 
descoperite vor . fi dispensarizate. Se 
prevede crearea de centre speciali
zate pentru tratamentul complicații
lor. La rindul său, programul pe ter
men lung de alimentație rațională 
este menit să contribuie la realizarea 
condițiilor pentru o alimentație co
rectă, începînd de la copilul din pri
mele zile de la venirea lui pe lume 
pină la persoanele cele mai în vîrstă. 
Asigurarea calității igienice a alimen
telor, educarea populației pentru o 
alimentație rațională, instituirea unui 
sistem rational ,de supraveghere nu
trițională a sănătății populației, 
orientarea cercetării științifice pentru 
rezolvarea problemelor legate de ali
mentația rațională și altele sînt tot 
atîtea sarcini care revin în cea mai 
mare parte organelor de sănătate pu
blică din țara noastră. Firește, atri
buții importante au in această direc-. 
tie și alte foruri, chemate să contri
buie la ^menținerea și îmbunătățirea 
stării de sănătate a populației, la asi
gurarea unei alimentații rationale, 
științific determinate.

pe
Vini 

de

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 martie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească in toate re
giunile țării. Cerul va fi schimbător. 
Innorărl mal accentuate se vor pro
duce în nordul țării, precum și in zona 
de deal și de munte, unde vor cădea 
averse locale de ploaie, însoțite, 
alocuri, de descărcări electrice, 
moderat, cu intensificări în zona
munte. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 1 și plus 9 gra
de. cele maxijne intre 7 și 17 grade, lo
cal mai ridicate. Ceață, dimineața șl 
seara. Izolat, condiții de grindină in 
zona deluroasă. In București : Vremea 
va continua să se încălzească ușor. 
Cerul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie la Începutul intervalului. Vînt 
moderat. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 4 și 6 
grade, maximele intre 8 și 12 grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) . .

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Populare Bangladesh, ambasa
dorul acestei țâri la București, A. W. 
Shams-ul Alam, a oferit miercuri o 
recepție.

Au participat Paul Niculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor. Ion Florea. ministru 
secretar de stat la Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, Alexandru Mărgâritescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Stan Măgureanu,

secretar al Consiliului de Miniștri, 
reprezentanți ai unor instituții cen-, 
trale, oameni de cultură și artă.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Populare Bangladesh, am
basadorul acestei țări la București, 
A. W. Shams-ul Alam, a vorbit, 
miercuri seara,' la posturile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

Al. PLĂIEȘU

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 26 MARTIE 
1980

Extragerea I : 27 37 24 29 14 34.
Extragerea a Il-a : 26 30 8 28 35 20.

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI :
1 039 281 lei. din care 56 579 lei, re
port la categoria 1.

„Ziua mondială a teatrului
Prin tradiție, de aproape două de

cenii, la 27 martie ,se sărbătorește 
pretutindeni .in lume „Ziua mondială 
a teatrului". Anul acesta, un aseme
nea eveniment are loc la puțin timp' 
după încheierea, la Paris, a Confe
rinței mondiale a Institutului Inter
național de Teatru, desfășurată Sub 
egida UNESCO și dedicată /rolului 
social al teatrului în lumea contem
porană. Această temă de interes ma
jor a fost aleasă drept generic al ma
nifestărilor pe care teatrele din tara 
noastră le vor organiza pentru a ce- ■ 
lebra solidaritatea internațională și 
profesională a oamenilor scenei din 
lumea întreagă. Această zi este, tot-
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FOTBAL ÎN CÎTEVA RÎNDURI

In meciurile derbi, nu mai puțin de zece goluri!

odată, un prilej de a evoca activita
tea teatrelor dramatice, muzicale și 
de păpuși din țara noastră — activi
tate pusă in slujba celor mai nobile 
idealuri ale umanității — rolul major 
al acestora in educarea civică, pa
triotică și estetică a spectatorilor.

De „Ziua mondială a teatrului" vor 
fi prezentate in întreaga tară spec
tacole de o aleasă diinltă artistică, cu 
piese din dramaturgia românească și 
universală clasică și contemporană 
Vor fi organizate, totodată, dezbateri 
cu publicul, in sălile de spectacole sau 
direct la locul de muncă, pe platfor
me industriale, in cluburi și case de 
cultură, in unităti de invătămint de 
la orașe și sate, angajindu-se un dia
log rodnic despre activitatea teatru
lui, despre interferența acestuia cu 
viața, despre specificul artei noastre 
scenice actuale. „Ziua mondială a 
teatrului" va fi omagiată si prlntr-o 
manifestare organizată, joi seara, la 
Brașov, în cadrul „Festivalului de 
teatru contemporan ’80".

(Agerpres)

Nu mai puțin de zece goluri au 
putut vedea ieri telespectatorii, fie 
direct, fie prin intermediul reluări
lor. cu ocazia celor două derbiuri ale 
etapei a XXV-a ! Ambele partide au 
avut calitățile și defectele lor, dar, 
în ansamblu, ele au lăsat amatorilor 
de fotbal impresia că. în acest cam
pionat. echipele fruntașe se prezintă 
mai bine pregătite. in special din 
punct de vedere fizic, decît în cel 
precedent, iar întrecerea pentru cu
cerirea titlului national este mai 
aprigă și mai interesantă. Ca specta
col fotbalistic, meciul de la Baia 
Mare a plăcut ; meritele sînt de 
atribuit echipei locale, care s-a lansat 
în atacuri fără oprire pină la ultimul 
minut de joc. Băimărenii, cu o con
diție’ fizică de vîrf, au profitat din 
plin de spațiile largi dintre jucătorii 
Stelei, ca și de lipsa de îndrăzneală, 
inexplicabilă, a acestora, impunînd 
partidei singura variantă care o stă- 
pinește bine — jocul ofensiv. La un 
moment dat. meciul se dezechilibrase 
total în favoarea localnicilor, scorul 
ajunsese 3—0. prin golul foarte fru
mos marcat de Terheș, iar Steaua 
părea amenințată de cea mai ustură
toare înfrîngere din-campionatele ul
timilor ani. între minutele 71 și 75 
s-au înscris insă încă trei goluri, 
două de către bucuresteni, deși atunci 
ei jucau și fără Dumitru, și fără Sa-

meș. ceea ce a fixat scorul final la 
4—2 pentru F.C. Baia Mare.

Dincolo, la București. Dinamo și 
Universitatea Craiova s-au angajat 
intr-un meci aspru, care pe care, cîș- 
tigul de cauză fiind de partea craio- 
venilor. Prin rezultatul de 2—2. aceș
tia au obținut un punct deosebit de 
valoros „în deplasare", care va conta 
mult atunci cind se va trage linia și 
se va socoti cine merită titlul de 
campioană. Ieri, ambele echipe s-au 
dovedit bine pregătite, 
ducă ■ 1a capăt un 
ele ne-au arătat, 
sînt în stare să 
golul prim al lui 
secund marcat 
realizări tehnice excelente 
spectaculoase. Dacă 
pe alocuri, a 
comis și citeva intrări brutale la ad
versar. aceasta se datorează probabil 
și arbitrului loan Rus. care. în prima 
repriză, parcă iși uitase „cartonașele" 
in hainele de stradă de la vestiar. 
Abia după pauză, arbitrul s-a decis 
să curme antijocul „revanșîndu-se“ 
cu vreo șase cartonașe galbene !

în celelalte meciuri ale etapei : 
S. C. Bacău — C. S. Tîrgoviște 0—0, 
F. C. Olt — Politehnica Timișoara 
3—1, Universitatea Cluj-Napoca — 
Jiul 4—0, A.S.A. — F.C.M. Galați

5—2, Olimpia — F.C. Argeș 2—0. Po
litehnica Iași — Chimia 2—0 șl Spor
tul studențesc — Gloria 
tal 33 de goluri înscrise, 
pentru echipele gazde.
clasamentul marcatorilor

capabile să 
„meci de luptă" ; 

în același timp, că 
joace bine fotbal, 
Donose. ca și golul 
de Georgescu fiind 

și foarte 
meciul acesta, 

degenerat, dacă s-au

4—0. în to- 
„scor" 26—7 
Conduce în 
Marcel Ră

ducanu (Steaua) — 16 goluri, de ia 
Cluj-Napoca. urcă spre vîrf alt ju
cător 
piper 
luri.

dintre aceia care dau sare și 
fotbalului, Cimpeanu — 14 go-

V. M.

CLASAMENTUL
CraiovaUniv. I

Steaua
Dinamo
F.C. Argeș 
F.C. Baia Mare 
Sportul stud. 
S.C. Bacău 
A.S.A
F.C.M. Galați 
Jiul
Politehnica Iași 
Chimia 
Politehnica Tim. 
F.C. Olt
„U“ Cluj-Napoca 
C.S. Tîrgoviște 
Olimpia
Gloria

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

13
12
11
13
13
11
8

10
9

10
11
10
10
10
10

8
6
4

6
8
8
4
3
4

10
5
7
5
2
4
3
3
2
6
8
4

6
5
6
8
9

10
7

10
9

10
12
11
12
12
13
11
11
17

51—24
56—30
41—27
41—29
43—35
27—22
31—35
31— 33
38—48
20—32
30— 31
32— 37
32— 33
33— 38
31— 31
27—39
24—37
18—45

32
32
30
30
29
26
26
25
25
25
24
24
23
23
22
22
20
12Lotul reprezentativ pentru meciul cu echipa

în vederea primei manșe a finalei 
„Cupei balcanice" care se va desfă
șura duminică la Belgrad între echi
pele României și Iugoslaviei, Federa
ția română de fotbal a alcătuit ur
mătorul lot de jucători : portari :

ETAPA VIITOARE (6 APRILIE)Iugoslaviei
lordache, Cristian ; fundași : Tilihoi, 
Sameș, Ștefănescu, Al. Nicolae, Mun- 
teanu II, Stănescu ; mijlocași : Dinu, 
Țicleanu, Boldni, Mulțescu, Augus
tin ; atacanți : M. Răducanu, M. San
du, Dobrin, Doru Nicolae și Bălăci.

Steaua — Sportul studențesc. Glo
ria — F.C. Baia Mare, Politehnica 
Timișoara — Dinamo, F.C.M. Galați — 
Jiul, F.C. Argeș — F.C. Olt, S.C. 
Bacău — Olimpia, Universitatea Cra
iova — A.S.A., Chimia — Universi
tatea Cluj-Napoca, Politehnica Iași — 
C.S. Tîrgoviște.

• în preliminariile turneului olim
pic de fotbal, selecționata Iugoslaviei 
a întrecut cu scorul de 5—2 (2—2) 
formația Italiei. Partidă s-a disputat 
Ia Mostar și a'Tost urmărită de 25 000 
de spectatori.

® La Tel Aviv, în meci contînd 
pentru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal — ediția 1982 
(grupa a Vl-a), echipele Israelului 
și Irlandei de Nord au terminat la 
egalitate : 0—0.

® în Sala sporturilor din Oradea 
s-a disputat miercuri intilnirea de 
baschet dintre selecționatele femini
ne ale României și Ungariei, care se 
pregătesc pentru turneul preolimpic 
de Ia Varna.

Baschetbalistele românce au obți
nut victoria cu scorul de 81—65 
(36—39), principalele realizatoare 
fiind Rodica Goian (17 puncte) și 
$tefania Borș (15 puncte). Din echipa 
oaspete s-a evidential Nemeth, care 
a . înscris 18 puncte.
• Competiția ciclistă internaționa

lă „Cupa F.R.C." a continuat, ieri, 
cu etapa a patra, desfășurată pe tra
seul Constanta — Mangalia și retur. 
Primul a trecut linia de sosire rutie
rul sovietic Serghei Pribil. cronome
trat pe distanța de 98 km cu, timpul 
de 2h55’40” (medie orară 43,114 
km). în același timp cu învingătorul 
au sosit Jurko (Cehoslovacia) și Go- 
meniuk (U.R.S.S.). Astăzi se desfă
șoară etapa a V-a. contracronometru 
individual (20 km).

® Meciurile disputate ieri în etapa 
a XIX-a a campionatului diviziei A 
la rugbi s-au încheiat cu următoarele 
rezultate :1 Steaua — Rulmentul Bîr- 
lad 65—3; R.C. Sportul studențesc — 
Farul Constanta 3—21 ; Știința Cemin 
Baia Mare — Dinamo 4—12; Vul
can — Universitatea Timișoara 0—3; 
C.S.M. Sibiu — Rapid 25—6; Politeh
nica Iași — R.C. Grivița 
C.F.R. Brașov — Știința 
13—20.

în clasament continuă 
echipa Steaua, cu 54 puncte, urmată 
de Dinamo — 51 puncte.

Roșie 3—3;
Petroșani

să conducă

i

t
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală. Ora TV de, biologie 
(consultații pentru elevi)

11,00 Roman foileton : „Primarul din 
Casterbridge". Reluarea episodu
lui 6

11,55 Telex
12,05 închiderea programului
16,00 Telex
16,05

16.25
16,45
17,05 . . . .. ____
17.25 Viața culturală
18.35 Desene animate : Slndbad marina

rul
19.00 Telejurnal
19.25 Din inimă un ctntee tării — pro

gram de cîntece
La ordinea zilei In agricultură 
Ora tineretului
Memoria documentelor : Moște
nirea tracă
Interpret! de frunte ai etntecului 
popular românesc : Irlna Loghin, 
Angela Buciu, Al. Havrilluc 
Telejurnal 
închiderea programului

19.55
20.10
20.55

21,20

21.35
22,00

PROGRAMUL 2
Radar pionieresc 
Film serial : „Linia maritimă One- 
dln“. Reluarea episodului 6. 
Album coral
Telejurnal 
Buletinul rutier al Capitalei 
Instantanee. Emisiune de repor
taje, interviuri, fapt divers din 
Capitală

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Racttotelevlziunil, dirijor : Iosff 
Conta. In program : Tudor Jarda 
— Imn festiv (primă audiție): Cari 
Orff — Cantata scenică „Carmina 
Burana". Soliști : Emilia Petres
cu, Nicolae Presoornițoiu. Karoly 
Szilagy. Participă corul Filarmo
nicii din Cluj-Napoca, dirijor: Flo
rentin Mlhăescu. In pauză : Efi
gii lirice

22,00 închiderea programului

11.30
17,50

18.40 
19,00 
10,25 
19,35

® DIN NOU DESPRE 
TUNELUL PE SUB CA
NALUL MÎNECII. începînd 
din anul 1802, cînd pentru prima 
dată un inginer a prezentat lui 
Napoleon proiectul unui tunel 
pe sub Canalul Mînecii. care 
să lege Franța de-Marea Brita- 
nie, problema construirii acestei 
căi de comunicație directe între 
continent și insulele britanice 
n-a încetat să preocupe opinia 
publică. O primă tentativă de a 
se începe lucrările a fost aban
donată pe la mijlocul secolului 
trecut (se prevedea un tunel 

. pentru călești), iar cea de a 
dGUâ în 1974, cînd, din cauza 
dificultăților economice, guver
nul de la Londra a renunțat la 
construirea tunelului. în pre
zent. guvernul britanic ar fi

gata să aprobe proiectul de 
străpungere a tunelului, cu con
diția ca la finanțarea lucrărilor 
să nu fie angajate fonduri pu
blice — a declarat ministrul 
transporturilor, Norman Towler. 
Există deja tentative de creare 
a unei societăți pe acțiuni care 
să angajeze fonduri particulare 
pentru construirea tunelului în
tre Dover (Anglia) 
Gris-Nez (Franța), 
condiții, construcția 
încheia în 1988.

® SEMINȚE IRADIA
TE. Iradierea semințelor cu 
raze infraroșii în cadrul unei 
instalații speciale a permis cer
cetătorilor de la Institutul sibe
rian de cercetări științifice pen
tru mecanizarea și electrifi
carea agriculturii să obțină re-

Capulși
In aceste 

s-ar putea

ITUTINDENI

mai

zultate spectaculoase. Astfel, 
prin iradiere, semințele devin 
mai rezistente la secetă și boli, 
în cursul anului trecut, semin
țele iradiate au fost însămîntate 
pe citeva sute de hectare, unde 
specialiștii sovietici au obtinut 
un însemnat spor de recoltă. 
Griul nu a fost atacat de dău
nători și s-a dezvoltat
rapid. Descoperirea are o mare 
însemnătate pentru zonele mal 
reci, cum este Siberia, unde pe
rioada de vegetație a plantelor 
este scurtă.

©TESTI CU... OCHE
LARI DE SOARE. După 
cum au putut constata biologi 
britanici de la Universitatea 
Sterling, o specie de pești ce 
trăiește în apele din sud-estul 
Asiei are ochii prevăzuți cu un

o •<

fel de ochelari de soare natu
rali : un pigment localizat în 
cornee prezintă calitățile unui 
„ochelar" fototrop. adică un 
ochelar ale cărui lentile se co
lorează în funcție de intensita
tea luminii. Astfel, de pildă, 
cînd lumina este foarte puter
nică, pigmentul galben reduce 
din intensitatea acesteia în 
avantajul 
După cum 
Scientist", 
considerat, 
natură.

© ANALIZA MEDI
CALĂ A... LACRIMILOR. 
Astăzi, medicii prescriu analiza

acesteia 
exactității imaginii, 
notează revista „New 
acest fenomen este 
pină acum, unic în

Program
inundațiilor

R. S. F. IUGOSLAVIA

Un nou lăcaș al culturii la Novi Sad

artă.

R. S. CEHOSLOVACA

Complexul energetic

ima-

Televizoare cu integratecircuite
fiabilitate mărită. Con-

biblioteci,
15 galerii 

26 muzee, 
ș.a. Recent

de un baraj 
o lungime de 
o lățime de 

și o înălțime
metri deasupra 

nivelului apei.
Noul baraj, care va 

fi folosit și ca magis-

de măsuri

PAGINA 5

premisele ca în 
parte a anului 
specialiștii să 

efectua probele

COLOMBO

în cronica orașului 
Leningrad au fost în
registrate numeroase 
inundații care au- pro
dus pagube materiale 
însemnate. Au fost ani 
în care inundațiile 
s-au repetat de la lună 
la lună. In toamna 
anului trecut, numai 
în decursul unei sin
gure luni, nivelul apei 
în Neva s-a ridicat de 
zece ori dincolo de 
punctul critic, iar de 
trei ori a depășit 
matca.

Recent, la Novi Sad 
a fost inaugurată A- 
cademia de stiinte și 
arte din provincia au
tonomă Voivodina, a 
opta instituție de acest 
fel din Iugoslavia. A- 
cademia are menirea 
de a organiza si orien
ta creația științifică și 
artistică din provincie, 
de a contribui la' răs- 
pîndirea și aplicarea 
în practică a cunoștin
țelor științifice. Parti- 
cipînd activ la dezvol
tarea tehnologiei, ea 
va deveni, de aseme-

împotriva

Recent, Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a 
adoptat o serie de mă
suri menite să ocro
tească orașul de ase
menea calamități. 
Golful Finic va fi în
conjurat 
uriaș cu 
25,4 km, 
35 metri 
de 8

trală rutieră legînd 
mai multe localități, 
va înlesni accesul va
selor spre Leningrad, 
în acest scop, in corpul 
barajului vor fi con
struite două porți cu 
o lungime de 200 și, 
respectiv, 110 m, care 
vor fi permanent des
chise, iar în caz de 
primejdie vor putea fi 
zăvorite. In aceste 
locuri, magistrala ru
tieră va trece pe sub 
apă printr-un tunel.

. nea, un' factor de an
trenare și mai activă a 
oamenilor de cultură 
din rrndul popoarelor 
și naționalităților Voi- 
vodinei ■ pentru făurir 
rea în comun a unor 
noi valori sociale, 
etnice. științifice și 
artistice.

Acest nobil tel va fi 
slujit și 
rețea de i 
cercetare, 
și cultură 
Voivodina. 
tele. în 
orașe ale 
autonome

de bogata 
instituții de 

învătămînt 
existentă in
Printre al- 
cele șapte 

i provinciei 
iugoslave

tunefionează 98 de in
stitute științifice cu 
peste 2 200 de cercetă
tori. 11 facultăți, o a- 
cademie de artă și 12 ’ 
școli superioare, frec
ventate în total de 
44 000 de studenti. De 
asemenea, provincia 
dispune de sase tea
tre. 327 ..............
10 edituri, 
de 
19 arhive 
au fost aleși primii 15 
membri ai celei mai 
tinere academii de ști
ințe și arte din Iugo
slavia.

Jaslovske Boh unice

;/ -

In apropierea comu
nei Jaslovske Bohu- 
nice din Slovacia de 
vest se află în con
strucție un complex 
atomoelectric. Fiecare 
din cele patru reac
toare cît va avea in 
final complexul poate 
furniza căldura unui 
număr de șase gene
ratoare cu aburi care, 
la rîndul lor. pun în 
funcțiune două . turbi
ne de cite 220 MW. Ca
pacitatea finală a com
plexului — constind 
din două centrale elec
trice - V-l și V-2 - 
va fi de 1 760 MW.

în 1977 constructorii 
au predat montorilor

Colocviile Teleșcoală. ,,A munci, a 
învăța, a cerceta"
Curs de limba spaniola
Curs de limba franceză 
Reportaj pe glob : Leningrad

principaleobiectivele 
ale primei unităti ■ de 
producție ; aceștia, la 
rîndul lor,- și-au înche
iat activitatea un an 
mai tîrziu. Ca rezultat, 
in cursul anului tre
cut. primul grup al 
centralei V-l a furni
zat rețelei energetice 
2,2 miliarde kWh cu
rent electric. Spre sfir- 
șitul anului trecut au 
fost terminate, in linii 
mari, si lucrările de 
montaj Ia grupul al 
doilea al centralei. 
Prin aceasta, au fost 
create 
prima 
curent 
poată

necesare, să pună in 
funcțiune reactorul și 
să conecteze grupul 
la rețeaua energetică. 
Drept rezultat. cen
trala electrică V-l va 
livra în cursul acestui 
an 3.3 miliarde kWh 

• energie sau echivalen
tul a peste trei milioa
ne tone de cărbune.

Intre timp, la Jas
lovske Bohunice a 
pornit construcția ce
lor două grupuri elec
trogene ale centralei 
atomoelectrice V-2.

în fotografie
ginea șantierului cen
tralei energetice V-2.

Magazinele șl raioanele speciali
zate ale comerțului de stat dispun 
de diverse modele de televizoare cu 
circuite integrate, realizate in baza 
celor mai noi scheme tehnice utili
zate pe plan mondial.

Datorită stabilizatorului incorpo
rat, aceste televizoare funcționează 
normal chiar și la variații mari ale 
tensiunii de rețea. Complet tran
zistorizate, televizoarele cu circuite

integrate au
sumul lor de energie electrică este 
redus cu 33' la sută. Termenul de 
garanție pentru buna funcționare a 
aparatelor din ’ familia televizoare
lor cu circuite integrate este majo
rat la 12 luni. Magazinele șl raioa
nele specializate ale comerțului de 
stat dispun de următoarele tipuri de 
televizoare cu circuite integrate :

Denumirea 
televizorului

Diagonala 
ecranului Preț

Aconto
15 % 
(lei)

Valoarea 
ratei lunare 

(24 rate)
OLT 44 cm 2 920 438 103
OLT 44 „ 3 000 450 106
SNAGOV 47 „ 2 920 438 103
SNAGOV 47 3 020 452 107
SIRIUS 50 „■ 3 050 457 108
SIRIUS 50 „ 3 120 465 110
DIAMANT 61 „ 3 600 540 128
DIAMANT 61 „ 3 720 558 132
LUX 65 „ 4 000 600 142
LUX 6a „ 4 100 615 145

egal. Apoi, sfnt eliminate pe cale 
nazală. Compoziția lor chimică 
este complexă — arată Frey — 
și revelatoare pentru starea fi
zică sau psihică a organismului. 
Deci nu vă rețineți lacrimile, 
pentru că aceasta poate însemna 
otrăvirea organismului. In ace-

sîngelui și a altor lichide fizio
logice. dar mîine, probabil, ei 
vor cere și analiza lacrimilor. 
Aceasta este concluzia ce se de
gajă din afirmațiile biochimistu- . lași timp, s-ar putea crea și un 
lui William Frey de la centrul 
medical Saint Paul-Ramsey 
(Minnesota), care consideră că 
lacrimile, intre altele, au si func
ția de a evacua redutabile toxine 
ce apar în anumite stări emo
tive. O ființă umană produce pe 
an o jumătate de litru de lacrimi 
necesare. în primul rînd. igienei

,și lubrificării ochiului, care. în 
fiecare minut, prin zece ‘ sau 
cincisprezece clipiri ale pleoa
pelor, le răspîndește pe întrea
ga suprafață a corneei, în mod

slogan : spune-mi cum si cît 
plîngi, ca să-ți spun cum stai 
cu sănătatea...

® CIRCULAȚIA RU
TIERĂ SI CENTURILE DE 
SIGURANȚĂ. sînt bine cu
noscute avantajele și plusul de 
siguranță pe care Ie oferă cen
tura de siguranță. Dealtfel, uti
lizarea lor este din ce in ce mal 
răspîndită — dar, aproape în

exclusîvitate, de către ocupanții 
locurilor din fată ale unui au
tomobil. După cum rezultă din 
statisticile ultimilor ani și din u- 
nele teste efectuate în Suedia, 
numărul victimelor accidentelor 
rutiere ar putea fi considerabil 
redus dacă toti ocupanții unui 
automobil ar utiliza centurile de 
siguranță. Această concluzie a 
determinat Administrația pen
tru securitatea rutieră din 
această tară să recomande folo
sirea consecventă a 
.și de către ocupanții 
din spate.

© SFÎRSITUL UNEI 
TRADIȚII. Cu 245 de ani in 
urmă, autoritățile din orașul en
glez Rockchampton au decis : 
„De acum înainte, toți drumeții

centurilor 
banchetei

care trec prin orașul nostru 
(călare sau cu echipaje), și care 
doresc să-și adape caii, sînt obli
gați să plătească o taxă". 
Și, evident, au plătit. Cînd, în 
secolul XX, au apărut automobi
lele, abilii administratori ai ora
șului au interpretat „vechea și 
buna . lege" în felul lor : plata 
pentru apă se răsfrînge și asu
pra acestui mijloc de transport, 
ținîndu-se seama de... numărul 
cailor-^iutere. Și apa a fost plă
tită potrivit acestui criteriu sui 
generis. Călătorii plăteau si se 
indignau. Decenii de-a rîndul 
a durat controversa intre auto- 
mobiliști și autoritățile din 
Rockchampton. în sfîrșit. dispu
ta a fost rezolvată recent, cînd 
primăria a hotărit ca apa din 
localitate să fie furnizată în 
aceleași condiții ca și in restul 
țării.

A



Sub semnul dorinței comune de aprofundare a colaborării prietenești româno-iugoslave
BELGRAD 20 — Trimisul Ager

pres, S. Morcovescu. transmite : La 
invitația Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, tovară
șul Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
a efectuat o vizită de prietenie în 
R.S.F. Iugoslavia,

In timpul vizitei, tovarășul Virgil 
Cazacu a avut, o intilnire cu tovarășul 
Dușan Dragosavaț, secretar al Prezi
diului C.C. al U.C.I., în cursul căreia, 
din partea Comitetului Politic Exe
cutiv, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
transmis un cald salut Prezidiului 
C.C. al U.C.I. și urări de însănăto
șire tovarășului losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
precum și urări de noi succese ale 
popoarelor iugoslave în opera de 
construire a socialismului. Mulțumind 
pentru salut și urări, tovarășul Dușan 
Dragosavaț a adresat, în numele 
Prezidiului C.C. al U.C.I. și al pre
ședintelui Iosip Broz Tito, salutări 
și cele mai bune urări de succese

Partidului Comunist Român și po
porului român.

în cursul întîlniril, desfășurată în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească, s-a evidențiat cu satis
facție că relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două partide și 
țări se dezvoltă cu succes. S-a expri
mat dorința de a se acționa în comun 
pentru dezvoltarea și aprofundarea 
continuă a colaborării româno-iugo- 
slave, în spiritul celor convenite in 
cursul întilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

Totodată, a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale 
vieții internaționale actuale.

*

Tovarășul Virgil Cazacu a avut, de 
asemenea, convorbiri cu tovarășul 
Aleksandar Grlicikov, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., în cadrul 
cărora s-a procedat la un schimb de 
păreri cu privire la unele aspecte ale 
situației internaționale, precum și ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

La convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă de deplină înțelegere to-’ 
vărășească, au participat Vlado Ian- 
jici, secretar executiv ăl C.C. al 
U.C.I., precum și Nicolae Mihai, am
basadorul țării noastre la Belgrad.

LIMA ZIMBABWE

MOSCOVA
A

întrevederi româno-sovietice
MOSCOVA 26 — Trimisul Ager- 

pres. M. Chebeleu, transmite : La in
vitația M.A.E. al . U.R.S.S.. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat in 
Ministerul Afacerilor Externe al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
în perioada 24—26 martie o vizită in 
Uniunea Sovietică. El a efectuat, cu 
acest prilej, un schimb de păreri cu 
V.F. Malțev, prim-Iocțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S., 
cu privire la unele aspecte ale dez
voltării relațiilor romăno-sovietice și 
unele probleme internaționale ac
tuale.

MOSCOVA — Dumitru Bejan. mi
nistru secretar de'stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, aflat la 
Moscova,, a avut întilniri de lucru cu 
K. F. Katușev, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și cu 
N. S. Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S.

La convorbiri, în cadrul cărora au 
fost examinate probleme de interes 
reciproc privind colaborarea econo
mică româno-sovietică, a fost'prezent 
și ambasadorul României la Moșcova, 
Traian .Dudaș.

AMMAN

Convorbiri economice româno -iordaniene

Trimisul special al președintelui României 
primit de președintele Republicii Peru

LIMA 26 (Agerpres). — Un schimb • 
de mesaje între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Peru. Francisco Morales 
Bermudez, a avut loc la Lima, cu 
prilejul prezentei în capitala perua
nă a ministrului secretar de stat 
Vasile Pungan, trimis special al șefu
lui statului român.

Din partea președintelui României 
au fost transmise cele mai cordiale 
urări de sănătate și fericire perso
nală președintelui . Republicii Peru, 
un cald salut de prietenie, de pros
peritate și progres poporului peruan 
prieten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Francisco Morales Bermu
dez a rugat să se transmită cele mai 
călduroase urări de sănătate și ex
presia sentimentelor sale de priete
nie și considerație președintelui Re
publicii Socialiste România.

Pe' baza indicațiilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu. V. Pungan a 
efectuat cu președintele Republicii 
Peru un schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea relațiilor bilaterale, în
deosebi a cooperării -economice pe 
multiple planuri intre cele două țări, 
precum și cu privire la solutionarea 
pe cale pașnică a diferendelor in
ternaționale. la necesitatea ca toate

statele să acționeze pentru conti
nuarea procesului de destindere și a- 
sigurarea păcii, dezvoltarea amplă a 
colaborării rodnice între toate națiu
nile. in vederea edificării unei noi 
ordini economice in lume.

A fost exprimată hotărîrea celor 
două părți de„ a se acționa consec
vent pentru dezvoltarea in continua
re a bunelor relații de prietenie și 
cooperare bilaterale, pentru intensi
ficarea conlucrării lor rodnice în 
sfera relațiilor internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și stimă 
reciprocă, ce caracterizează relațiile 
dintre România și Peru, dintre pre
ședinții celor două țări.

★
în timpul prezenței la Lima, tri

misul special al președintelui Repu
blicii Socialiste România a avut in- 
tîlniri de lucru eu Arturo Garcia y 
Garcia, ministrul relațiilor externe, 
cu Jorge du Bois Gervasi, ministrul 
industriei, comerțului și cooperării, 
cu Rene Balarezo. ministrul minelor 
și energiei, precum și cu -alti mem
bri ai guvernului peruan. Au fost 
examinate posibilitățile concrete și 
modalitățile de extindere a raportu
rilor bilaterale, a cooperării econo
mice în diverse domenii de interes 
reciproc.

Apel la respectarea 
ordinii și legalității

SALISBURY-26 (Agerpres). — In
tr-o alocuțiune radiotelevizată, pri
mul ministru rhodesian, Robert 
Mugabe, a cerut tuturor locuitorilor 
să se abțină de- la comiterea de acte 
de violență, pentru a se menține cal
mul într-o perioadă hotărîtoare a 
istoriei țării. Sarcina principală a gu
vernului este asigurarea păcii in
terne, prin menținerea ordinii și res- 

. pectarea legilor, a spus premierul. 
El a arătat că una din prioritățile 
actualului guvern constă în modifi
carea legislației ce reglementează ra
porturile dă muncă, avîndu-se în ve
dere, în viitorul apropiat, amelio
rarea nivelului de trai al celor cu 
venituri reduse.

★
Pe teritoriul Rhodesiei au fost sus

pendate, începind de miercuri, inter
dicțiile de circulație impuse de fostul 
regim minoritar, s-a anunțat oficial 
la Salisbury. Aceste interdicții vor 
rămîne în vigoare, pentru o perioadă 
nedelimitată, numai in zona Beit 
Bridge, orașul de graniță cu (Repu
blica Sud-Africană.

Suspendarea acestei măsuri repre
sive a fostului regim de la Salisbury 
se înscrie în contextul evoluțiilor ce 
au loc in Rhodesia după victoria 

“-covîrșitoare obținută în alegeri de 
reprezentanții Frontului Patriotic 
Zimbabwe.

Lucrările celui de-al XII-lea Congres 
al P. M. S. U.

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
Trimisul Agerpres, Aurel Urzică, 
transmite : Miercuri au continuat la 
Budapesta lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al P.M.S.U., in ca
drul cărora au fost prezentate și 
supuse dezbaterii raportul Comisiei 
Centrale de revizie și raportul Comi
siei de validare.

în documente se relevă creșterea 
și întărirea continuă a rîndurilor 
P.M.S.U., care are în prezent peste 
812 000 membri, in marea lor majo
ritate oameni- ce lucrează nemijlocit 
în producție. Disciplina de partid 
este bună — apreciază raportul Co
misiei Centrale de Revizie. Comu
niștii se află în primele rînduri în 
opera de construire a societății so
cialiste dezvoltate, s-au îmbunătățit 
disciplină de partid, atitudinea față 
de muncă și societate. Este eviden
țiată necesitatea întăririi continue a 
legăturii partidului cu oamenii mun
cii nemembri de partid, cu întregul 
popor. Se arată, în același timp, ne

cesitatea unei continue ?! susținute 
munci politico-educative în rîndul 
comuniștilor, al întregului popor.

Se relevă importanța intensificării 
acțiunilor de combatere a propagan
dei burgheze, care încearcă să dena
tureze realitățile socialismului și este 
evidențiat rolul de avangardă al cla
sei muncitoare și al P.M.S.U., care 
are misiunea istorică de a conduce 
țara și poporul ungar pe drumul pro
gresului, al civilizației socialiste.

Raportul Comisiei de validare 
scoate în evidență emulația politică 
ce s-a manifestat in întreaga țară in 
perioada de pregătire a congresului. 
Raportul arată, de asemenea, că toți 
delegații au o înaltă pregătire ideo
logică și politică, o bogată experiență 
in munca de partid, ceea ce contri
buie la dezbaterea competentă și 
amplă a problemelor in discuție, a 
succeselor obținute și a sarcinilor și 
hotăririlor ce vor fi adoptate la 
actualul congres.

Congresul Uniunii Democrate
din Volta

AMMAN 26 (Agerpres). — în pe
rioada 21—26 martie, Ion Stănescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Construcțiilor Industriale, a pur
tat discuții cu ministrul iordanian al 
industriei și comerțului. Aii Nsour, 
cu președintele Consiliului Național 
al Planificării, Hanna Odeh, cu alte

oficialități. A fost efectuată o anali
ză cuprinzătoare a obiectivelor reali
zate în cooperare de specialiștii ro
mâni în Iordania, precum si cu pri
vire la noile posibilități de lărgire 
și diversificare a schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
reciproc avantajoase.

Manifestări consacrate României
BOGOTA. 26 (Agerpres). — în ca

drul manifestărilor dedicate aniver
sării a 2050 de ani de la constituirea 
primului stat dac centralizat si inde
pendent, în orașul Ibague, capitalei 
departamentului Tolima, se desfă
șoară Săptămina culturii românești.

Sint prezentate o expoziție de gra
fică românească,,.'',filme artistice și 
documentare', cărți și publicații româ
nești.

Cu prilejul inaugurării Săptămînii 
culturii românești, guvernatorul de
partamentului Tolima, Miguel Merino 
Gordillo, și ambasadorul României in 
Columbia, Gheorghe Dobra, au rostit 
alocuțiuni în care au vorbit despre 
dezvoltarea economico-socială a țării

noastre, precum și despre evoluția 
relațiilor româno-columbiene..

★
DAKAR 26 (Agerpres). — Postul 

de radio din Dakar (Senegal) a di
fuzat o nouă, emisiune din ciclul 
consacrat țării noastre intitulat 
„România se prezintă". Cu acest pri
lej. au .fost prezentate o. serie de...as
pecte referitoare la lucrările Con
gresului al Il-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, precum 
și la noile prevederi ale partidului și 
statului nostru privind dezvoltarea 
țării in profil teritorial.

Televiziunea senegaleză a prezentat 
filmele documentare românești „Ca
dențe ale industriei contemporane ro
mânești" și „Petronauții".

Superioara
La lucrări iau parte delegați ai 

organizațiilor locale din cele zece 
districte ale tării, precum și repre
zentanți ai unor partide de guvernâ- 
mint din țările prietene.

Partidul Comunist Român osie 
reprezentat de tovarășul Marin Ră- 
doi, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
care, în ședința inaugurală, a rostit 
cuvintul de salut către participanții 
la congres, subliniat în repetate 
rînduri cu aplauze.

OUAGADOUGOU 26 (Agerpres). — 
în prezenta președintelui Republicii 
Volta Superioară, Sangoule Lamizana, 
la Ouagadougou s-au deschis lucră
rile celui de-al Vll-lea Congres al 
Uniunii Democrate din Volta Su
perioară — U.D.V. — principala fortâ 
politică din țară.

Congresul, a cărui temă principală 
o constituie „democrația in unitate 
pentru dezvoltare", va stabili orien
tările generale ale politicii partidului 
și va alege noile organe conducă
toare.

-AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

PENTRU ELIBERAREA LUI NELSON MANDELA. Peste 15 000 de persoane 
au semnat o petiție adresată autorităților rasiste din Africa de Sud, în care 
se cere eliberarea imediată a. militantului de culoare Nelson Mandela. 
Acesta a fost condamnat, in urmă cu 16 ani, la închisoare pe viață, fiind 
acuzat de a fi pus la cale răsturnarea guvernului minorității albe de la 
Pretoria.

VIZITA LA DELHI. Președintele 
Indiei, Neelam Sanjiva Reddy, l-a 
primi,t pe ministrul afacerilor ex- 

' teme al R. P. Bulgaria, Petăi- Mla- 
denov, care face o vizită oficială in 
această țară. Ministrul bulgar a fost 
primit, de asemenea, de primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi. în 
cadrul intre vederilor au fost discu
tate probleme ale relațiilor dintre 
cele două .țări, precum și aspecte 
ale situației internaționale actuale 
— transmite agenția B.T.A.

ÎN SPRIJINUL REVITALIZARI1 
DESTINDERII. Președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, a primit 
delegația parlamentară iugoslavă 
condusă de președintele Adunării 
R.S.F.I., Dragoslav Markovici. Tre- 
cind in revistă evoluția situației in
ternaționale, 
după cum
Taniug. că țările mici și mijlocii 
pot și trebuie să-și aducă contribu
ția constructivă. la revitalizarea pro-' 
cesului destinderii, ... ■-

COMISIE PARLAMEN-’

părțile au relevat, 
precizează agenția

O NOUA _ „ _____
TARA DE ANCHETA asupra ca
zului Moro
lia a fost instituită la Roma. Toți 
membrii precedentei comisii de an
chetă au demisionat, după ce cei 
doi deputați reprezentind partidul

și a terorismului in Ita-

Cuvint de salut al reprezentantului P. C. R.

neofascist Mișcarea Socială Italiană 
au ridicat o serie de obstacole in 
fata activității acestui organism 
parlamentar. Npua comisie este for
mată din 20 de deputați și 20 de 
senatori din partea diferitelor parti
de politice italiene reprezentate in 
parlament.

ACORD COMERCIAL CHINO- 
POLON. La Beijing a fost semnat 
un acord privind schimbul 
mărfuri și plățile pe 1980. intre 
vernele Chinei și Poloniei.

După nouă luni de eforturi, tehni
cienii au reușit să coboare pe fun
dul mării, cu ajutorul acestei struc
turi metalice, un clopot de oțel care 
a astupat gura puțului de unde s-au 
scurs pînă acum, în apele Golfului 
Mexic, aproape 500 milioane litri 

de țiței

ACȚIUNI REVENDICATIVE 
R.F.G. Miercuri, la Koln nu 
funcționat trenurile electrice, tram
vaiele și autobuzele, ca urmare a 
unei greve a conductorilor și, șo
ferilor, organizată la inițiativa sin
dicatelor, de ramură. Participanții 
la acțiunea revendicativă au cerut 
majorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.'

■ : -&5rUZ—T“ ȘI-A ÎNCHEIAT ZBORUL ORBITAL. După cum rela
tează agenția T.A.S.S., la 26 martie s-a Ihbheiat zborul navei, cosmice 
de transport „Soiuz—T". La 16 decembrie 1979, această, navă a fost plasată 
pe o orbită circumtefestră, iar la 19 decembrie s-a cuplat cu laboratorul 
spațial „Sațiut—6". În cursul evoluției în cadrul (tandemului orbital au 
fost testate noi sisteme de bord, agregate și alte elemente ale navei. 
După ce ,.Soiuz—T" s-a decuplat de „Saliut—6“ au fost realizate alte 
teste in regim de zbor autonom. La 26 martie a fost cuplată retro- 
racheta navei, iar după realizarea decuplării capsulei de coborire aceasta 
a aterizat lin in locul stabilit, pe teritoriul U.R.S.S.

în numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Marin Rădoi a adresat participanților, 
conducerii Uniunii Democrate Vol- 
teze. întregului popor prieten din 
Volta Superioară cele mai bune urări 
de succese in activitatea susținută de 
consolidare a independenței politice 
și economice a tării, de edificare a 
unei societăți noi și prospere. Vor
bitorul a relevat cursul mereu ascen
dent al relațiilor româno-volteze, 
subliniind aportul hotăritor pe care 
l-au avut în această direcție intilni- 
rile și convorbirile fructuoase dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și San
goule Lamizana.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că. în prezent, poporul român este 
angajat ferm și plenar pe calea 
transpunerii in viată a hotăririlor is
torice ale celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
care marchează intrarea României 
într-o nouă fază a evoluției sale. în 
cadrul căreia vor avea loc o puter
nică afirmare a revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile, perfec
tionarea continuă a organizării și 

„conducerii societății, ridicarea- siste
matică a nivelului de viată 'si cultu
ră; întărirea' independentei naționale.

Vorbitorul a arătat că Partidul Co
munist Român. România socialistă se 
manifestă ca factori activi in viata 
internațională, militind neabătut pen
tru dezvoltarea prieteniei și colabo
rării cu toate statele socialiste, cu

țările în curs de dezvoltare, cu cele 
nealiniate, cu toate statele lumii, in
diferent de orinduirea lor socială. El 
a subliniat faptul că tara noastră 
sprijină ferm lupta pentru abolirea 
definitivă a politicii de dominație și 
dictat, de folosire a forței și a ame
nințării cu forța in relațiile interna
ționale. pentru lichidarea amestecu
lui in treburile interne ale altor sta
te. democratizarea vieții internațio
nale, solutionarea oricăror litigii sau 
a oricăror probleme deschise exclusiv 
pe cale pașnică.

România, dezvoltind larg relațiile 
sale cu țările africane, sprijină lupta 
acestora pentru lichidarea vechii po
litici imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi pe 
deplin stăpin pe bogățiile sale națio
nale, de a păși liber pe calea pro
gresului economic si social. în acest 
sens, țara noastră a sprijinit și spri
jină multilateral și activ ofensiva fi
nală a popoarelor din Zimbabwe și 
Namibia pentru deplina cucerire a 
libertății și independentei n.aționâle, 
lupta populației majoritare din'Afri
ca de Sud pentru lichidarea înjosi
toarei politici de discriminare .șl a- 
partheid.

în încheierea cuvintului de. salut, 
reprezentantul P.C.R. a urat gazde
lor succes deplin in înfăptuirea ho- 
tărîrilor ce vor fi adoptate de con
gres, spre binele si fericirea poporu
lui voltez.

(ÎOIjV ACTR4XZTATEA POZZ77C1)

Deschiderea Congresului
COLOMBO 26 (Agerpres). — La 26 

martie, la Colombo au început lucră
rile celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Sri Lanka.

K. P. Silva, secretar general al 
C.C. al P.C. din Sri Lanka, a pre
zentat raportul politic la Congres și

P. C. din Sri Lanka
l’J»

a supus spre dezbatere celor peste 500 
de delegați proiectele de rezoluție cu 
privire la situația politică internă și 
situația internațională actuală.

Congresului i-a fost transmis me
sajul de salut al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

italia: în căutarea unei noi formule
guvernamentale

După opt luni de guvernare, pre
mierul Francesco Cossiga a succedat 
lui... Francesco Cossiga. Deocamdată 
însă, premierul desemnat nu a reușit 
să cristalizeze o formulă guverna
mentală care să ia locul cabinetului 
minoritar tripartit — formaț din de- 
mocrat-creștini, socialist-democrați și 
liberali — care se bizuia pe atitudi
nea binevoitoare in parlament a so
cialiștilor și republicanilor. Așa se 
explică de ce problema configurației 
celui de-al 39-lea guvern italian de 
după război constituie acum proble
ma principală a vieții politice din 
Italia, ' obiectul consultărilor intense 
dintre partidele politice. V3 dura 
actuala criză mai puțin sau va de
păși recordul de 126 de zile. înregis
trat de ultima criză politică din vara 
anului trecut, după demisia ultimu
lui cabinet Andreotti ? Fără îndoială, 
răspunsul la această întrebare nu 
este ușor de dat. cel puțin pentru 
moment.

Căderea cabinetului Cossiga a de
venit iminentă după congresul Par
tidului Democrat-Creștin, odată cu 
retragerea mai întîi de către socia
liști și apoi de, către republicani a 
sprijinului acordat guvernului în 
parlament. Trăgînd concluzia logică 
din. noua situație creată.' în care 
acordul' dintre partide prin care a 
luat naștere guvernul minoritar' tri
partit devenise caduc, primul mi
nistru și-a prezentat demisia pre
ședintelui Sandro Pertini.

Climatul politic, economic și social 
în care s-a produs această nouă criză 
se caracterizează printr-o înăsprire 
sensibilă în comparație cu perioada 
premergătoare formării fostului ca
binet. Terorismul, inflația, care la 
sfîrșitul anului trecut a atins 20 la 
sută, scandalurile financiare, dintre 
care cazul „Italcasse" este doar ulti
mul dintr-o suită, constituie proble
me care afectează profund evoluția 
situației din tară. Ce poate fi oare 
mai elocvent decit faptul că la 19 
martie. în ziua in care guvernul de
misiona.. posturile de radio din Roma 
anunțau asasinarea, in numai trei 
zile, a patru magistrați. Profesorul 
de drept penal Guido Galbi. de la 
Universitatea din Milano, a fost cea 
de-a 16-a victimă a terorismului de 
la începutul acestui an. Se dovedeș
te, încă o dată, dacă mai.era nevoie, 
că intensificarea actelor teroriste 
coincide cu momentele dificile ale 
vieții politice italiene — și coinci
dența nu este, desigur, întîmplătoa- 
re, practica dovedind că spopul tero
rismului este tocmai destabiliza
rea politică. în interesul forțe
lor de dreapta. „Ne aflăm — scria 

ziarul -LA REPUBBLICA» — in fața 
unui grup armat care mizează pe 
un puci autoritar și care face totul 
pentru a-l favoriza. O bandă de a- 
sasini ce urmărește să pună capăt 
libertăților pentru a avea satisfac
ția să declare apoi că libertățile nu 
mai există". Iar ziarul «L’UNITA» 
relevă, la rîndul său, că „existq o 
voință rece și sigură de a se'lovi in 
centrii fundamentali ai statului:, ieri, 
agenții securității publice și carabi
nierii. azi, magistralii, in intenția de 
a determina organele statului să se 
lase pradă descurajării".

Pornind de la situația existentă și 
îndeosebi de la recrudescența tero
rismului, devenit „inamicul public 
numărul unu", numeroși reprezen
tanți ai opiniei publice, ca și obser
vatori ai scenei politice italiene țin 
să atragă atenția asupra necesității 
alcătuirii unui cabinet de perspec
tivă, cu solide baze parlamentare și 
care să se bucure de sprijinul tutu
ror forțelor politice democratice din 
țară. „Italia are nevoie — declara 
secretarul general al Confederației 
Generale Italiene a Muncii, Luciano 
Lama — de un r/uvern'care să înlă
ture sistemul actual de putere bazat 
pe clientelă electorală și alimentat de 
favoruri și contra-favoruri, altfel 
spus, de un guvern care să aibă spri
jinul muncitorilor, tinerilor, al ma
selor în general".

Deși consultările premierului de
semnat se află abia la început, luă
rile de poziție de pînă acum alej di- 
feriților lideri politici nu lasă să se 
întrevadă operativ posibilitatea al
cătuirii unui astfel _ de guvern, sin
gurul care, după părerea comuniști
lor, răspunde situației în care se află 
tara. După cum este știut, in Parti
dul Democrat-Creștin, deținător a 38,3 
Ia . sută. din voturi la ultimele ale
geri parlamentare, au continuat să 
prevaleze forțele care se opun par
ticipării comuniștilor la guvern. în
săși evoluția faptelor relevă necesi
tatea formării unui guvern de uni
tate națională, la care să participe 
toate formațiile democratice din tară, 
inclusiv Partidul Comunist Italian 
(30,4 la sută din voturi). în ceea ce 
îl privește, P.C.I. a subliniat că nu 
va accepta formule ambigue, în a- 
cest caz, preferind să rămină în opo
ziție.

în contextul nou creat, prezintă 
interes atitudinea manifestată de so
cialiști, confruntați în acest moment 
cu o serie de probleme interne de 
partid. Arătînd că nu au dorit o cla
rificare politică pentru „a înlocui un 
guvern slab cu altul și mai slab" și 

că se opun alcătuirii unui cabinet 
monocolor democrat-creștin, socialiș
tii s-au pronunțat, cu prilejul recen
tei reuniuni a Comitetului Central al 
P.S.I., in sprijinul unor negocieri 
care să ducă la găsirea rapidă a u- 
nei soluții constructive a actualei 
crize.

La începutul acestei săptâmini, 
democrat-creștinii au dat mandat 
premierului desemnat să încerpe 
realizarea unui acord cu socialiș
tii. Aritmetica parlamentară deschi
de posibilități fie pentru o formulă 
în cinci — democrat-creștini, socia-

Pe marginea unui document internațional 

asupra pericolului de secătuire a resurselor planetei 

„Jff nu irosim zestrea de bogății 
naturale a Terrei!"

Deșertificarea, poluarea, dispariția unor specii vegetale 
și animale — semnale de alarmă pentru evoluția omenirii

„în procesul dezvoltării economice 
și exploatării bo'gățiilor naturale, oa
menii trebuie să accepte adevărul 
de necontestat că resursele și capa
citățile ecosistemelor sint limitate. 
De asemenea, ei trebuie să țină sea
ma de nevoile generațiilor viitoare".

Acestea sint cuvintele de introdu
cere a unui document dat recent pu
blicității, care adresează tuturor gu
vernelor chemarea de a adopta o 
strategie de protejare a naturii. Pen
tru întocmirea acestui document, la 
care au colaborat mai multe orga
nisme internaționale — Uniunea In
ternațională de Conservare a Naturii, 
Programul Națiunilor Unite, pentru 
Mediul înconjurător. Fondul Mon
dial pentru Natură — a fost nevoie 
de trei ani de muncă intensă, fiind 
consultați aproape o mie de oameni 
de știință din o sută de țări. Conclu
ziile sînt menite să constituie un 
semnal de alarmă : apa. aerul, solul, 
zăcămintele fosile, vegetația, anima
lele și chiar clima. într-un cuvint toa
te 'elementele naturii, sînt serios a- 
menințate.

în Ioc să se extindă, așa cum o cer 
nevoile crescinde de hrană ale ome
nirii, terenurile arabile se reduc tot 
mai mult, se arată în document. Dacă 
se menține ritmul actual de deșerti- 
ficare. ce răpește agriculturii in fie
care an un teritoriu de două ori mai 
mare decit cel al Belgiei, peste nu- 

liști, socialist-democrați, republicani 
și liberali — fie pentru o formulă 
tripartită. compusă doar din demo
crat-creștini, ^socialiști și republicani. 
Pentru moment, observatorii sint re
zervați in ce privește șansele pre
mierului desemnat. De notat că actua
la criză are și implicații internaționa
le, la cererea Italiei — căreia ii revine 
în actualul semestru președinția or
ganismelor C.E.E. — anunțata reu
niune la nivel înalt a Pieței comu
ne de la sfîrșitul lunii fiind ami- 
nată cu cîteva săptămini.

Radu BOGDAN

mai 20 de ani o treime din solurile 
arabile vor deveni inutilizabile.

„Calviția" Terrei se extinde și da
torită exploatării nerationale a su
prafețelor împădurite. Pădurile tro
picale — din. punct de vedere ecolo
gic cele mai bogate ale planetei — 
sînt distruse într-un ritm de 20 de 
hectare pe minut și, dacă această ten
dință nu va fi oprită, ele vor dis
părea complet în viitorii 85 de. ani..

Zona colinelor despădurite este su
pusă unui proces de intensă eroziune, 
numai în India, de pildă, peste sase 
miliarde de tone de pămînt fiind an
trenate anual în rîuri și apoi în mare.

Oceanele nu sînt nici ele scutite de 
acest fenomen de sărăcire a resurse
lor. Se cunosc, în general, consecin
țele negative ale poluării și ale pes
cuitului nerațional. Se ignoră pe sca
ră destul de largă că zonele umede, 
mlaștinile literale, estuarele consti
tuie o adevărată ..cămară" de ali
mente pentru speciile marine. Or, 
aceste zone sînt fără discriminare 
asanate, astupate și ..plantate" cu 
construcții care devin surse de po
luare.

Atmosfera e tot mai Viciată de nori 
acizi proveniti din coșurile uzinelor 
și de la diferite procese de combustii 
care fac ca proporția de oxid de car
bon să sporească vertiginos. Tot mai 
multi specialiști .împărtășesc părerea 
că poluarea va antrena schimbări cli

matice care, fie și modeste, ar putea 
avea însemnate consecințe.

In fine, ca urmare a unor modifi
cări ale mediului ambiant, ca si a 
unei exploatări nerationale. 25 000 de 
specii de plante și" o mie de specii 
animale sînt grav amenințate.

„Iată numai citeva din becurile de 
alarmă care se aprind pe tabloul de 
bord al navei noastre, spațiale" — 
remarcă raportul. „A sosit timpul ca 
«piloții» să frineze această tendință 
care poate avea ca urmare epuizarea 
biosferei. Dispunem de o singură 
Terra, cu stratul său subțire de sol, 
apă și atmosferic. in care se dezvoltă 
viața. Conservarea, respectiv atitudi
nea de gospodari fată de glob, trebuie 
să se impună ca o prioritate de prim 
ordin. Această opțiune este absolut 
necesară, căci nu mai poate exista 
dezvoltare fără o strategie generală 
de conservare a bogățiilor planetei. 
Cu alte cuvinte, oamenii ar trebui să 
se mulțumească numai cu prelevarea 
«dobinzilor» furnizate de resurșele 
naturale, fără a secătui prețiosul ca
pital".

Ca modalități de frînare a actuale
lor tendințe atit de nocive, raportul 
propune trei obiective principale : 
menținerea proceselor ecologice esen
țiale. ca epurarea naturală a apelor, 
regenerarea .solurilor, reciclarea ma
teriei organice ; conservarea diversi
tății genetice a plantelor și a anima
lelor; stoparea exploatării resurselor 
„vii", ca pădurile, pășunile și rezer
vele piscicole.

Pentru atingerea acestor obiective, 
se propune includerea în. planurile 
de dezvoltare a unor prevederi rigu
roase privind conservarea naturii-; 
stabilirea ecosistemelor și speciilor 
ce trebuie salvate de urgentă; elabo
rarea unor mijloace legislative si fi
nanciare adecvate.

Autorii documentului indică, cu 
ajutorul unor hărți precise, zece zone 
ce trebuie avute în vedere cu priori
tate, printre care și Mediterana. De 
asemenea, s-a stabilit, o listă de 130 
de specii de arbori ce trebuie prote
jați, inclusiv prin crearea de parcuri 
naționale și rezervații naturale.

Nu sint omise nici „zonele comune". 
care nu aparțin nici unei națiuni, dar 
câre folosesc tuturor : oceanele, at
mosfera, zona antarctică, evidentiin- 
du-se necesitatea întăririi serioase a 
convențiilor internaționale pentru 
protejarea lor.

Este de sperat că. noul raport va 
stimula luarea unor măsuri mai ener
gice de conservare a naturii. însăși 
elaborarea acestui document consti
tuind' indiciul unei conștientizări a 
opiniei publice mondiale în ce pri
vește însemnătatea pe care o prezintă 
buna gospodărire a zestrei naturale 
a omenirii.

Ioana DABU

PORTUGALIA

Zile de luptă pentru apărarea 
reformei agrare

LISABONA 26 (Agerpres). — Prin 
mari manifestații populare, mitinguri 
și greve, in Portugalia se desfășoară, 
începind de marți, Zilele de luptă 
pentru apărarea reformei agrare. 
Această acțiune, declanșată la iniția
tiva Confederației oamenilor muncii 
portughezi — Intersindicala — urmă
rește să atragă din nou atenția 
opiniei publice asupra situației din 
regiunile în care a fost aplicată re
forma agrară, unde autoritățile pro
cedează la retrocedarea, către foștii 
stăpini, a unor suprafețe agricole.

După cum remarcă publicația 
„Diario", aceste manifestări consti
tuie o veritabilă ofensivă de masă a 
oamenilor muncii portughezi. în spri
jinul drepturilor lucrătorilor din 
agricultură, pentru continuarea pro
cesului de transformări democratice 
din Portugalia.

marea britanie : Un buget de austeritate
LONDRA 26 (Agerpres). — Pre- 

zentind miercuri in Camera Comu
nelor bugetul pentru exercițiul finan
ciar 1980—1931, ministrul <fe finanțe 
aî Marii Britanii, Geoffrey Howe, a 
anunțat o serie de măsuri in cadrul 
unui program de austeritate preconi
zat de guvernul conservator.

în esență, ■ acest program prevede 
reducerea la 8,5 miliarde lire ster
line a cheltuielilor guvernamentale, 
de la 9 miliarde lire, în ultimele 12

ORIENTUL MIJLOCIU
• India a acordat statut diplomatic deplin Oruanizatiei 
pentru Eliberarea Palestinei • Apropiate convorbiri la nivel 

înalt americano-egiptene
DELHI 26 (Agerpres). — Guvernul 

Indiei a hotărît să acorde statut di
plomatic deplin Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a anunțat în 
Parlament ministrul de externe P. V. 
Narasimha Rao. El a menționat că 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, -a fost invitat 
să facă o vizită oficială în India.

CAIRO 26 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, va 
pleca în Statele Unite Ia 8 aprilie, 
scrie cotidianul cairot „Al Ahram", 
citat de agenția M.E.N.

Alegerile preliminare 
din S.U.A.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
în statele New York și Connecticut 
s-au desfășurat, marți, alegeri preli
minare în vederea desemnării candi- 
daților democrați și republicani in 
convențiile naționale ale celor două 
partide.

în statul New York, pe primul loc 
în această consultare s-a situat sena
torul Edward Kennedy, care a .obți
nut 59 la sută din sufragiile electo
ratului democrat și, respectiv, 163 de 
delegați, în timp ce președintelui 
Jimmy Carter i-au revenit 41 la sută 
din voturi și 119 delegați.

în statul Connecticut, victoria a. re^ 
venit, de asemenea, senatorului 
Kennedy, cu 47 la sută' din sufragii 
și 29 delegați, urmat de președintele 
Carter, cu 41 la sută din voturi și 25 
delegați. Astfel, după alegerile pre
liminare desfășurate pînă in prezent, 
președintele Carter a obtinut în 
Convenția națională democrată spri
jinul a 752 delegați, iar senatorul 
Kennedy va beneficia de voturile 
unui număr de 397 delegați.

luni. Această măsură ■— potrivit 
agenției Reuter — se va repercuta 
negativ asupra alocațiilor repartizate 
învățămintului, locuințelor și ajuto
rului extern. Pe de altă parte, pro
gramul prevede un control monetar 
mai strict și creșterea taxelor asupra 
medicamentelor, combustibilului pe
trolier, băuturilor alcoolice și țigări
lor. S-a anunțat, de asemenea, redu
cerea ajutoarelor acordate familiilor 
greviștilor.

în cursul vizitei sale, șeful statu
lui egiptean va avea întrevederi cu 
președintele Jimmy Carter, cu 
membri ai Congresului, precum și cu 
oameni de afaceri americani, preci
zează ziarul.

★
După cum anunță agențiile de pre

să, citind un comunicat al Casei Albe, 
tot in prima jumătate a lunii apri
lie. președintele Carter urmează să-1 
intilnească. separat, și pe premierul 
israelian, Menahem Begin, care va 
efectua o vizită in S.U.A.
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